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تِ�ي َظاِهِريَن َعىٰل  »ال َت�َزاُل َطائَِفٌة ِمْن ُأمَّ

ُهْم َمْن َخَذَلُ�ْم َحّتٰى َيأِتَ َأْمُر  احَلقِّ ال َيُضُّ

 وُهْم َكذلَِك« 
ِ
ٕاهلل

رواه البخاري ومسلم

َخَلٍف  ُكلِّ  ِمْن  الِعْلَم  َهٰ�ذا  ِمُل  »َيْ

الَغالنَِي  ِريَف  َتْ َعْنُه  َيْنُفوَن  ُعُدوُلُه، 

وٕانْتَِحاَل امُلْبِطِلنَي وَتْأِويَل اجَلاِهِلنَي«

رواه البيهقي





ِة  اِع اأُلمَّ ِة ِصَ
َ
أ اَلَمِة يف َحْ إىٰل الَباِحثنَِي َعْن ُأْنُموُذِج َمْنَهِج السَّ

ا امُلَتاَلِحَقِة،  وإِْحَباَطاِتَ

التَّْشِخيِص  َوَسائِِل  َمْعِرَفِة  يف  الّراِغبنَِي  املَْرَحَلِة  َشَباِب  إىل 

ِة،  ِة وَضَمِن احُلُلوِل اإِلجَيابِيَّ ي إىل َساَلَمِة امُلَعاجَلَ امُلَؤدِّ

ِة والِفْقِه الَي�َمنِيِّ يف  إىل ِجيِل اإِليمِن الَيمنِيِّ واحِلْكَمِة الَي�َمنِيَّ

َمْوَت  َحْضَ َمْدَرَسِة  وَأْتَباِع  ًة  َعامَّ ِعيِد  السَّ الَيَمِن  ُرْقَعِة 

َخاّصًة،

ِة  اِرخِييَّ إَِلْيُكْم ُأْنُموُذجًا َعَمِلّيًا ِعْلِمَيًا ُمْسَندًا إىِل ُجُذوِرِه التَّ

ِل وللِقَراَءِة الَواِعَيِة  مُّ
َ
أ للتَّ

ُدوَن إِْلَزاٍم وال ٕاْحتِواٍء وال َتْسيِيٍس وال ٕاْلتَِواٍء

واهلُل ِمْن َوَراِء الَقْصِد،

املؤلف





املقدمة

) 11 (

املقدمة

) ٱ ٻ ٻ(

احلمد هلل الذي خلق العباد ألمر معلوم، ورسٍّ مكتوم، برز منه يف عوامل املعرفة 
مـا أحاط به البعض دون البعـض، ) ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ( 
الة والسـالم عـى النبي حممد بن عبداهلل الـذي ُبعث بالدعوة  ]البقـرة: 255[، والصَّ

اجلامعة الشـاملة حاملة احللـول األخرية؛ ملعاجلة كافة مـا انرصف عنه الناس، 
واحتنكهم من أجله الوسـواس اخلنّاس، وعى آله األطهار وصحابته األخيار، 
وعى من تبعهم يف حتقيق مفهوم السـالم، القائم عى الصدق واإليامن واألمان 

واالطمئنان إىل يوم لقاء امللك الديان.

وبعُد فإين حسب علمي قد حاولُت بذل جهدي مع مجلة من أقراين وإخواين 
يف اهلل وفق ما لدينا من إمكانيات وطاقات وقدرات عى خدمة اهلدف األسمى 
يف هذا الدين، وهو إحياء ما أمات الناس من منهج الّسـالمة، وهذا ما أدركناه 
ُيوَن  بفهمنا القارص واملحدود من قول املعلم األعظم: »فُطوبٰى لِْلُغَرباِء، اّلِذيَن ُيْ
َما َأَماَت الّناُس ِمْن ُس�نَّتِي« حيـث إن نص احلديث جيمع بني مرحلتني: مرحلة 
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»بـدء الديانـة«، ومرحلة »مـوت الضامئر والعقـول والديانة يف آخـر األزمان« 
يُن غريبًا وَس�يعود َغريبًا كام َبَدَأ  حيث يقول صى اهلل عليه وآله وسـلم: »َبَدَأ الدِّ
ُيون َما َأَمات النَّاس من ُس�نَّتِي«)1( وبـدء الدين غريبًا  فُطوب�ى للُغَرَب�اء الذين ُيْ
كان يف مكة والرسـول صى اهلل عليه وآله وسـلم بني ظهراين الناس، ومع هذه 
الغربة فقد كان رسـول اهلل صى اهلل عليه وآله وسـلم حاماًل »منهج السالمة«؛ 
ليقي نفسه وأتباعه رش الشيطان ورشكائه من بني اإلنسان، واستطاع يف مرحلة 
الغربة األوىل أن ينقذ ما يمكن إنقاذه من طوفان اهليمنة اجلاهلية بمكة املكرمة، 
وهي مرحلة جديرة بالدراسـة عى أسـاس إبراز مهاّمت العمل بمنهج السالمة 

مع األعداء من الكفار واملساملني منهم، ومع ِضعاف النفوس من املسلمني . 

فمقياس سلوكه صى اهلل عليه وآله وسلم مع املحاربني له واملعادين لدعوته 
مـن الكفار يعـد منهجًا مهاًم، وكذلك مع الكفار املسـاملني الذين ال يشـرتكون 
يف األذى وال ياملـؤون العـدو ضد الدعوة، وهذا يف مرحلـة الغربة األوىل قبل 
اجتـامع الرشوط المتالك القرار، ثم تـأيت املرحلة املدنّية وقد اجتمع فيها رشط 

 )1( أخرجه بقريب من هذا اللفظ الرتمذي يف سننه )129/3( من طريق كثري بن عبداهلل بن 
أبيه عن جده أن رسول اهلل صى اهلل عليه وآله  عمرو بن عوف بن زيد بن ملعة عن 
وسلم، قال: »إن الدين ليأرز إىل احلجاز كام تأرز احلية إىل جحرها، وليعقلن الدين يف 
احلجاز معقل األدوية من رأس اجلبل، إن الدين بدأ غريبًا ويرجع غريبًا فطوبى للغرباء 
احلديث  هذا  الرتمذي:  قال  سنتي«  يف  بعدي  من  الناس  أفسد  ما  يصلحون  الذين 

حسن.  
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القـرار وأوليـات االسـتقرار، ونجده صى اهلل عليه وآله وسـلم قـد طّبق أيضًا 
منهج السالمة بأسلوب يتناسب مع القرار ومع بدء رسم عوامل االستقرار ممّا 

يستحق أيضًا نصيبًا من الدراسة الواعية.

فمنهج السالمة ال يعني االستسالم واخلمول أو تعطيل وظيفة اجلهاد والعّزة 
-كـام يصفـه البعض- وإنام يعترب هذا املنهج أسـاس املعاملـة يف كافة الظروف 
سـواء ظروف السـلم أو ظـروف احلـرب، وما عدا ذلـك فمواقـف ناجتة عن 
عوامل اإلفراط أو التفريط التي ختالف منهج السالمة الذي خاطب النبي صى 
اهلل عليه وآله وسلم به الُغرباء يف املراحل كّلها، وأشّدمها مرحلة اإلسالم بمكة 
واملدينة ثم مرحلة االنحسـار يف عرص الغثاء، وهي الغربة الثانية مع شمول أثر 
الكفر والكافر وامتالكه قرار احلرب والِسـلم يف العامل بالوَسائط املنّظمة ألمره 
وهنيه، وقد ورث العمل بمنهج السـالمة سلسلة من اخللفاء الذين مجع اهلل هلم 
بني رشف الديانة ورشف املحافظة عى األمانة، وهم الذين تتحدث عنهم هذه 
املنظومة ورشحها، وكال العملني -املنظومة الشعرية والرشح النثري- يعمالن 
عى حتقيق هدف واحد وهو »إحياء ما أمات الناس من سنته صى اهلل عليه وآله 
وسلم«، السّنة التي حتمل معنى املواقف األخالقية، وهي أساس العلم اخلاص 

»باالقتداء واالهتداء«.

ويدرسه  ليقرأه  ثقياًل عن كاهيل  أسقطُت محاًل  قد  أنني  أعتقد  العمل  وهبذا 
السياسة،  ورجل  الديانة  ورجل  واملبغض،  واملحب  واملعارض،  املوافق 
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واألبوي واألنوي، ولست بُملزٍم أحدًا االلتزام بام قلت أو كتبت، وإنام هو من 
باب عرض البضاعة التي يعنيني تسويقها؛ ألهنا جزء من شخصيتي وحيايت، 
وهي وسيلة إىل اهلل يف يوم ممايت، بعد أن تأكد بالتجربة الواعية ال بالعاطفة وال 
باالنتامء العرقي أّن منهج السالمة النبوي قد أخذ األئمة العقالء منه نصيبهم 
املوروث واملكتسب، ورسموا به لوحة االطمئنان األبوي القائم عىل النصح هلل 
ولرسوله ولكتابه وألئمة املسلمني وعامتهم من غري إفراط وال تفريط، وبه ال 
بغريه نرشوا العدل واالستقرار يف الشعوب عىل اختالف أنظمتها وحكوماهتا 
وتوجهاهتا السياسية، وأرغموا أنف الشيطان بانتشار كلمة احلق داخل األوعية 

الكافرة وغري الكافرة. 

وهبـذا اجتهـدوا يف نـرصة قرار العلـم والدعـوة إىل اهلل واملحافظـة عليه بعد 
أن انتقـض قـرار احلكم الواحد، وجتزأ املسـلمون قـرارًا وأرضـًا وهويًة وعلاًم 
وتعليـاًم واقتصـادًا، وبلغ هبم الشـأن واحلـرية والتحريش إىل التفـرق يف الدين 
وشـّن احلمالت املتنوعة ضد بعضهم البعض، منترصين للفشل الذي عرب عنه 

احلق سـبحانه قائاًل فيهم: )ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ 
ٺ ( ]األنفال: 46[.

وأعتقد يقينًا أن التجربة الواعية تدعونا إىل إعادة ترتيب أتباع مدرستنا أنفسهم 
عىل هذا املنهج السليم، فقد حصل فينا مع التحوالت والتغريات اهنزام واضح 
وانح�راف واض�ح عن منهج الس�المة الواع�ي، وخري لنا أن نرتب أنفس�نا من 



املقدمة

) 15 (

داخ�ل خيمتنا املباركة ودون احلاجة للهدم والنق�ض الذي تلّوح لنا به مدراس 
الرصاع والن�زاع والبرت واإلقصاء واالجتثاث، فهذا أس�لوب ال يصنع السالمة 
وال يداف�ع عنه�ا بقدر ما يعمق اجلراح ويفتح أب�واب التحريش عىل مرصاعيه، 

وقد فعلوها، وأمثلة ذلك ماثلة للعيان يف حياتنا املعارصة.

وبـام أننا اآلن عـى أبواب مرحلة جديدة ومن مهامهتا احتواء منهج السـالمة 
وإضاعة ضوابطه بتشـتيت أهله وزيادة عنرص الرصاع بني املسلمني يف عاداهتم 
وعباداهتـم ووالئهـم، فاألمانـة العلميـة تقتـي إعـادة ترتيب مسـألة الوعي 

گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  )ڑ  املسـلمني  لـدى  الرشعـي 
گ( ]األنفال: 42[.

وال نق�ول ألحد من محلة املذاهب احلركية املخالفة ملنهج الس�المة: إننا بديل 
عن أس�لوبه ودعوته أو منافس�ون هل�ا، وإنام نحن نضع فهمن�ا ومدركاتنا فيمن 
وعاها ورغبها، وأشـكلت عليه منافذ التوجهات املعارصة وثوابت التوجهات 
ال  إننـا  148[،حيـث  ]البقـرة:   ) ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  )ڤ  الغابـرة، 
نرتـي لألمـة بعمومهـا وألجيالنـا بخصوصها إال ما تأسـس عـى الوضوح 
والصـدق واألمانـة، وقد ملسـناه ورأينـاه يف ثوابت منهج السـالمة وإن كان ال 
خيلو يف بعض األفراد واملذاهب من إفراط وتفريط، ولكن السالمة هي أساس 
التوجه، ومقياس املنطلق، وهلذا وجهنا األنظار إىل جزئية معينة برزت يف أرض 
اليمن املبارك، وبالتحديد يف وادي حرضموت، ومنه انترشت يف العاملني العريب 
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واإلسـالمي كنمـوذج عاملي لنرش السـالم واملحبة والرمحة بني الشـعوب دون 
احلاجـة للسـالح والبرت والقتـل واألذى، وهـذا أيضًا ما نحن بصـدده يف هذه 
املرحلة التي يشـري حديث املصطفى إىل معناهـا: »َأْفَضُل اجِلهاِد َكِلَمُة َحقٍّ ِعْنَد 

ُسْلطاٍن َج�ائٍِر«)1(.

واهلل ويل التوفيق،

)1( أخرجه أبو داود )59/5( والرتمذي )318/3( وابن ماجه )1329/2( من حديث 
أيب سعيد اخلدري.
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العرض األول

ٱ ٻ ٻ

َهداَنا اّل���ِذي  هلِلِ  َحَباَن�ااحَل��ْم��ُد  ىٰض  وبِال�رِّ بَِفْضِل�ِه 

ابتـدأ الناظم بام دعا النبي صى اهلل عليه وآله وسـلم لالبتداء به من البسـملة 
عنـد كل أمـر ذي بال، وثنى باحلمـد هلل تعاىل باعتبار احلمد لغـة الثناء عى اهلل 
تعـاىل مع كل نعمة يناهلا احلامد، وأشـار إىل كـون احلمد من احلامد عى ما وفق 
اهلل له من اهلداية، وهي أصل ومنبع التوفيق )ەئ ەئ وئ وئ (]األنعام:90[، 

ُهمَّ ٕاْهِدَنا ِفيَمْن َهَدْيَت«)1( . وهي مطلب الصاحلني يف كل عرص وزمان »ٕاْللَّ

 )1( أخرجه النسـائي )248/3( من طريق ابن وهب، عن حييى بن عبداهلل بن سـامل، عن 
موسـى بن عقبة، عن عبداهلل بن عيل، عن احلسـن بن عيل، قال: علمني رسـول اهلل 
صـى اهلل عليه وآله وسـلم هؤالء الكلـامت يف الوتر، قال: »قل: الله�م اهدين فيمن 
هدي�ت«، ويف روايـة : »وعافني فيمن عافي�ت، وتولني فيمن تولي�ت، وبارك يل فيام 
أعطيت، وقني رش ما قضيت، إنك تقيض وال يقىض عليك، وإنه ال يذل من واليت، 
تبارك�ت ربن�ا وتعالي�ت، وصىل اهلل ع�ىل النبي حمم�د« وأخرجه أبـو داود )63/2( 
والرتمـذي )328/2( وابن ماجه )372/11( وابن حبان )225/3( وهو حديث 
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وأشـار الناظم إىل كون هذه اهلداية جاءت من املوىل بفضله وكرمه وإحسانه، 
فـال شـأن للعبد يف األمر غري طلـب التوفيق من اهلل فاألمر كلـه منه وإليه، هيدي 

إليه من يشاء.

ثم يشـري الناظم إىل رتبـة الرىض التي هي إحدى رتب اإلحسـان يف ترتيب 
املقامـات ألهل اهلل تعـاىل من رجال الصديقيـة الكربى، وهي رتبـة العارفني، 
وهـي أيضًا مطمح السـالكني املريدين الذين يرغبون البلـوغ إليها، والناظم يف 
هـذا املجـال يتحدث عن هذه الرغبـة التي يتمنى أن يصل إليهـا مع الواصلني 
الذين كان هلم كامل االرتباط من الشيوخ واألئمة األكابر، ولذلك عرب بصيغة 

اجلمع.

�اَلَمْة املاََلَمْةَوَجَع�َل النََّج�اَة يف السَّ ُيوِرُث  َعمَّ  والُبعِد 

يربـط الناظم بـني مرتبة الرىض والتـدرج يف الوصول إليها بمفهـوم النَّجاة 
وهي األمان من الغرق والفتنة عند اشتباك األمور.

ويؤكـد الناظم أن النجاة يف أساسـها قائمٌة عى طلب السـالمة، والس�المة 
مشـتقة من السـالم، وهو يف أحد معانيه األمان، وهو أيضًا اسـم من أسـامء اهلل 
تعـاىل أنزله اهلل يف العامل إلقامة العدل بني الناس، وفيه يقول املصطفى صى اهلل 
ٍء إَِذا َفَعْلُتُموُه  ُكْم َعىَلٰ َشْ وْا، َأاَل َأُدلُّ ابُّ

عليه وآله وسـلم: »وٕاهللِ ال ُتْؤِمُنوا َحّتٰى َتَ

صحيح.
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اَلَم َبْيَنُكْم«)1(.  اَبْبُتْم؟ َأْفُشوْا السَّ َتَ

والسـالمة التي أشـار إليهـا الناظم حتمل هـذا املعنى الـذي ورد يف احلديث 
َلته الديانة اإلسـالمية ملعاجلة شـؤون األمة يف  الرشيف، وهو منهج رشعي أصَّ

حياهتا.

وكـام أن النجاة احلقيقية يف هذا املبدأ العظيم »السـالمة« فهي أيضًا منوطة يف 
مـن حَتىَّ هبا أن يبعد عن كل ما يوجب امَلالمة، واملالمة من اللوم وهو العتب، 
وحامل منهج السـالمة البد أن يتجنب مواطن الريب والشك والعيب »َدْع َما 

َيِريُبَك إىِٰل ما ال َيِريُبَك«)2(. 

ائُِم �اَلُم الدَّ �اَلُة والسَّ َع�ىَلٰ الَنبِ�يِّ َم�ْن َل�ُه املَ�َكاِرُمُثمَّ الصَّ

الص�الة من اهلل رمحـة، ومن املالئكة اسـتغفار، ومن اآلدميني تـرع ودعاء، 
واملقصـود هنا الصالة باملعنى املشـار إليـه يف قوله: )ڄ ڄ ڄ ڄ 
ڃ ڃ ( ]األحـزاب: 65[ ، وكذلك الس�الم املأخوذ من قوله: )ڃ چ چ 

چ چ ڇ ڇ(]األحزاب: 65[.

فاآليـة حتمـل معنى الديمومة هلـذا الفصل املبارك، وهو ما أشـار إليه الناظم 

)1( أخرجـه مسـلم يف صحيحـه )24/1( والرتمذي يف سـننه )156/4( مـن حديث أيب 
هريرة ريض اهلل عنه.

)2( أخرجـه عبدالـرزاق يف املصنـف )4894( وأمحـد يف املسـند )002/1( والرتمـذي 
)8152( والنسائي )723/8( من حديث احلسن بن عيل ريض اهلل عنهام.
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يف الصدر األول من البيت، ثم أشـار يف عجز البيت إىل من ُأمرنا بالصالة عليه 
وهو النبي حممد صى اهلل عليه وآله وسلم. والنبي مشتق من النبأ والنبوة والتنبؤ 
باليشء قبل وقوعه، والنبوة مرتبة األنبياء والرسل يف مجلة ترتيب مراتب العباد 

يف قرهبـم من اهلل تعاىل كـام هو مبني يف قوله تعـاىل: )چ ڇ ڇ ڇ ڇ 
ژ(  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ 

]النساء:69[.

ثـم أشـار الناظم إىل صفـة من صفات النبـي: من له امل�كارم وهي فضائل 
األعامل يف شؤون الدين والدنيا.

واأَلَماِن الَعْدِل  َطِريَق  لِْلِْنَس�اِنَأسَّ  �اَلِح  الصَّ وَمْنَه�َج 

يشري الناظم إىل ما وضعه الرسول صى اهلل عليه وآله وسلم يف العامل اإلنساين 
سـاعة بـروز دعوته من غار حـراء، فقد َأسَّ أي: أسـس طريق العدل ، وهو 
اإلنصاف واالنتصاف والوسطية الرشعية يف األمور واألماِن أي: معاجلة كافة 
شـؤون احلياة بمبدأ األمان، وهو أحد معاين السـالم، وأحد وسـائط السالمة، 
واملقصـود بمبدأ األمان: صـدق املعاملة مع اآلخرين دون زيف وال كذب وال 

مراوغة وال ِخداع.

فهـذه عيوب تقدح يف مفهوم األمان سـاعة املعاملة بـني الناس، والنبي صى 
ين  ين النَِّصيح�ة«)1( ، وكـام ورد يف األثر »الدِّ اهلل عليـه وآله وسـلم يقـول: »الدِّ

)1( أخرجه مسلم يف صحيحه )396/2نووي( من حديث متيم الداري.
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امُلَعاملة«، فال شـكَّ أن مثله صى اهلل عليه وآله وسـلم يرسـم للعامل كله وسائل 
األمـان واالطمئنـان بمنهجـه الذي اتبعه ووصفـه عى طريق نـرش الدعوة إىل 
اهلل يف مكـة واملدينة مع كافة األجناس ونـامذج البرش والناس، وقوله: ومنهج 
الصالح لإلنس�ان يشري إىل وظيفة الرسـالة املحمدية يف احلياة اإلنسانية فهي 
رسـالة صـالح بـام حتمله مـن ِقيم ومبـادئ وثوابـت، وفيها خري الدنيـا ونعيم 

اآلخرة لو علم الناس ذلك وآمنوا به حق اإليامن.

َجاِرَحْة ُكلِّ  حِلِْفِظ  َدَعا  َقاِدَحْةَكَم  َربِّ  ِديِن  ِعَلٍل يف  َعن 

يشـري الناظم إىل أسـس وثوابت الطريق اإليامين الذي جاء به النبي صى اهلل 
عليـه وآله وسـلم لصالح اإلنسـانية بعمومها ومن أسسـه »حفـظ اجلوارح«، 
وسـميت كذلك ألهنا جترح الغري وتكون سـببا يف جرح اإلنسان لنفسه بام سامه 
الناظـم علل ، وهي مجع عّلة، وهي األمراض القلبية واخلُلقية التي جاء الدين 
ـُبِعيَِّة، ومنها احلقد واحلسـد والعجب  ْبِعيَّـِة والسَّ لضبطهـا وخفـض ثورهتا الطَّ
والكـرب والرياء وحّب الذات وغريهـا كثري مما ال ختلو منها نفس برشية، وتظّل 
يف سـلوك اإلنسـان املسـلم نقصًا فيه ويف تدينـه إن مل يكبـح مجاحها باألخالق 
واآلداب اإلسـالمية، وقولـه: قادح�ة أي: هتمـة مفضيـة إىل االسـتنقاص إذا 
كانـت من فعل املتدين، فالذي يرى أحد املرتسـمني بالديانة يقع يف هذه العلل 

أو بعضها يلمز الدين ويقع يف عرض حامله. 

وقـد أشـار القرآن إىل نـامذج من هذه العلـل القادحـة يف قوله: )ى ى 
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ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی 
حت  جت  يب  ىب  مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی 
خت مت ىت يت جثمث ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ 
ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 

ڤ ( ]احلجرات: 12-11[.
الَسمِوْي املَْنَهِج  ٕاتِّباِع  عاِوْيَثمَّ  َمَع ٕاْجتِناِب اإِلْفِك والدَّ

يشـري الناظـم إىل أن منهَج السـالمِة القائمـة بحفِظ اجلوارح وجتـاوِز جمموع 
العلل القادحة يف ديانة املتدين ملزٌم لإلنسان حتى يسلم من العلل كلها أن يتبع 

املَْنهج الَساموْي، وهو الثالثي الرشعي:
الكتاب       • 
السنة       • 

أخالق النبوة •

واملقصود بالكتاب تفهم مراد القرآن املنـزل عى رسول اهلل صى اهلل عليه وآله 
وسلم يف إقامة منهج السالمة يف احلياة كمثل اآليات السالفة الذكر وغريها.

واملقصـود بالس�نة ما ورد عنه صى اهلل عليه وآله وسـلم مـن قول أو فعل أو 
تقرير يف حتديد منهج السالمة من خالل املعاملة بني الناس.

وأمـا األخ�الق فهي املواقـف الذاتية له صى اهلل عليه وآله وسـلم من الناس 
كلهـم ومن أقـرب الناس إليه يف شـؤونه العامـة واخلاصـة يف املرحلتني املكية 
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واملدنية وما تفرع عنهام.

وقـد أمهـل الكثري من املسـلمني هذا الثالثـي الرشعي إلقامـة منهج الدعوة 
اإلسـالمية عى مبدأ السـالمة، وهنجوا بأنفسـهم منهج العـدو، وهو ما ُيعرف 
ْق تسـْد«، وقد  بمنهـج »التحريش بني املسـلمني«، وهـو املبدأ املعـروف بـ»فرِّ
تبنـاه العديـد من محلة األفكار احلزبية والفئوية ومارسـوا به أشـد نامذج العداء 
واالعتـداء يف األلفـاظ واألحكام عى غريهم ممن هم عى شـاكلتهم يف الدين، 
وهـذا هـو ما أشـار إليه الناظـم يف قوله: م�ع اجتناب اإلف�ك والدعاوي، 
فاحلقيقة املرة أن منهج السـالمة واإلسالم يأبى اإلفك وينأى باملسلم احلق عن 
الدعـاوي التـي هي نوع من أنـواع اجلُنوح إىل اإلفـراط والتفريط، واإلفك هو 
الكـذب والتُّهم التي تركب من غري بينات، والدع�اوي هي االدعاء باملقامات 

واألحوال والسالمة عى غري صدق وتعيني.

ِريِق الطَّ َساَدِة  َخْلَف  ْيِ  التَّْحِقيِقوالسَّ َعىَلٰ  يِن  الدِّ ِة  َأئِمَّ

لف، والرىض  يشري الناظم إىل أن منهج السالمة يف حقيقته اتباع عى قدم السَّ
بام كانوا عليه، والس�ري هو امليش وااللتزام من خالل دراسة ما عرفوا به دينهم 

وعاجلوا به أمور دنياهم بعيدًا عن الغلو واإلفراط أو اجلُنوح والتفريط.

واملقصود بـ »س�ادة الطريق« رجال املنهج األبوي السـليم، الذين ارتبطت 
أسـانيدهم العلمية والعملية باألئمة اهلداة واخللفاء الراشدين املهديني إىل عهد 

الرسالة صى اهلل عليه وآله وسلم.
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فهؤالء هم كام يشري الناظم أئمة الدين عىل التحقيق ، واملقصود بالتحقيق 
عمق الدراسة الرشعية لسري اجلامعات والفئات، وما يتميز به ويتفرد به كل ذي 
دعـوة ورؤية يف الواقع املـايض واحلارض، وبروز الدالئل القطعية عى سـالمة 
منهـج األبـوة الذي هنجته األمة اإلسـالمية عـى أيدي علامئهـا األثبات كأهل 

السنة واجلامعة ومن سلك يف دائرهتم ومل يشذ عنهم أو جيانبهم.

َسْلُسِل َشْيَخًا بَشْيٍخ ُمْسَنٍد يف الَعَمِلَمْن َأَخُذوْا اإِلْساَلَم بالتَّ

حيـدد الناظـم صفات رجـال منهج السـالمة الرشعـي بأهنم الرجـال الذين 
أخذوا هذا اإلسـالم علاًم وعماًل برشط التسلسِل ش�يخًا بشيٍخ مسند أي: 
معـروف السـند والشـيوخ الذين ارتبـط هبم وأخـذ عنهم، وعرّب عـن علمهم 

وآرائهم وأعامهلم.

ْم يف اإلِتِّصاْل ُمْؤَتُن�وَن يف الِفَع�اِل واملََقاْلَمْوُثوَقٌة َأْسَباُبُ

يشـري الناظم إىل مفهـوم »التوثيق والثقة يف االتصال باألسـباب« وهو أصل 
من أصول منهج السـالمة، وهلـذا املنهج صفتان صفة ظاهـرة: وهي ما يعرف 
لدى أهل العلم بعلم اجلرح والتعديل، وله مكانة يف توثيق النقل الصحيح عن 
رسول اهلل صى اهلل عليه وآله وسلم، ثم كون الناقل واملعرب عن العلم يف مواقفه 
وتوجهاته ثقًة، والثقة من اجتمع أهل عرصه من أهل العلم والديانة عى اعتبار 
قوله وفعله حجة يف االّتباع وُحسـن السـرية والسـلوك الرشعـي، وأما الصفة 
الباطنـة: فهـي ما َيتحدث به أهـُل الوالية والتُّقى عـن الرجل وضبطه وصدق 
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عالقتـه بأمانـة العلـم والعمـل، وضابط هذه األمـور قوله صـى اهلل عليه وآله 
ُه َيْنُظُر بُنوِر ٕاهللِ«)1( إضافة إىل ما تواتر من مكنون  ُقوْا َفَراَسَة امُلْؤِمِن فإِنَّ وسلم: »ٕاتَّ
علـم التحوالت وعالمات النفاق، وهـو علم خاص غري مبثوث وال يتكلم به 
إال أهلـه فقـط، وهم املعنيون بقوله: مؤمتنون يف الفعال واملقال ، فالكالم يف 
النـاس أمانـة سـواء كان من جهة العلـم الظاهر أو من جهة علـم الباطن ومن 
استخف بأحد العلمني فعليه الرتيث وحسن املتابعة حتى ال يلغَو فيام ينبغي له. 
وقد َزلَّ يف هذا األمر كثريون، وأخذ هبم االندفاع وسطحية املعرفة إىل االنتقاد 

واملجادلة، وكانت العاقبة وخيمة والعياذ باهلل.

ِل التََّحوُّ َمْنه�َج  َيْنَهُج�وَن  وِلال  وال خَيوُضوا يف ِصاِع الدُّ

يشري الناظم إىل عالمات رجال منهج السالمة الذين جيب االلتزام بمنهجهم 
يف كل عـرص ومـرص، فمـن عالماهتـم أهنم ال يتحولـون من منهـج إىل آخر أو 
مـن حـزب إىل آخر أو من فئة إىل أخرى كـام حيصل ذلك يف بعض األفراد، ألن 
مثل هؤالء العلامء قد رضعوا الثبات يف التلقي واألخذ منذ بدايات املعرفة عن 
شـيوخ ال يعرفون التحول وال التأقلم وفق الظروف وال الزج بالعلم والديانة 

يف سوق العرض والطلب.

)1( رواه البخاري يف »التاريخ الكبري« )354/1/4( والرتمذي )360/3( من حديث أيب 
سعيد اخلدري، وملحمود سعيد ممدوح جزء يف صحته، وقد حسنه احلافظ نور الدين 

اهليثمي.
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كـام أن مـن عالماهتم عـدم اخلوض فيام خيـوض فيه الكثري مـن التكتل 
يف اجلامعـات املتصارعة عى أعراض الدنيا وأغراض احلطام ومنافسـات 
الـدول، وإن لـزم ألحـد منهـم يشء فدورهـم املناصحة ال غـري، كام قال 

الناظم:
يِن الَعيْلُيَناِصُحوَن الُكلَّ باحلقِّ اجَليْل وخَيِدُموَن الّناَس بالدِّ

أي: إن مـن وظائفهم يف املجتمعات املتصارعـة مناصحة الكل ومجعهم عى 
قواسـم الدين املشـرتكة من غري إفـراط وال تفريط، وينـرشون العلم والدعوة 
إىل اهلل باحلكمة واملوعظة احلسنة والصفات املستحسنة؛ ألن غرضهم األسمى 

مجع قلوب األمة عى اهلل وحتقيق مفهوم »الدين املعاملة«.

َنَجا وأْنَجٰى ِمْن َطِريِق الِعَوِجف�ُكلُّ َمْن َس�اَر بٰ��َذا املَْنَهِج

يشري الناظم إىل مرحلتنا املعارصة وأن من سار فيها من العلامء الذين َوْصُفُهُم 
السـالمُة فقد نجا بنفسـه من الغرق يف طوفان التناقضات واملتناقضات، كام أنه 
يسهم أيضًا يف مد يد املساعدة والعون لغريه ممن يتخبطون يف هذا الطوفان بعلم 

أو بغري علم.

ُفوٌف بَشٍّ َقْد ُرِسْم وِفَت�ٍن َقلَّ اّل�ِذي ِمْنَها ُعِصْمفالَعْصُ َمْ

يشـري الناظم إىل العرص والزمان، ويصفه بأنه حُماٌط بسـياج من الرش رسـمته 
قـوًى خفيٌة، وعملْت بدقٍة وحنكٍة عى إغراق الشـعوب وعلامئها وُحكامها يف 

أتون النار املستعرة خدمًة للرش ومستثمريه.
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وكذلـك فت�ن وهي مجـع فتنة، واملقصود هبا االبتـالء واالختبار الذي جيريه 
اهلل يف العبـاد، أو مظاهر احلياة من ماٍل وجاٍه ونزغات وشـهوات وغريها، وما 
يرتكس فيه البعض من استتباع هلذه الفتن املضّلة نتيجة االندفاع أو االنتفاع أو 

اجلهالة أو غري ذلك.

وَكْث�َرِة احِلْق�ِد وَغ�يِّ اجَلَدِلَقْد َأَخَذْت بالّناِس َنْحَو الَفَشِل

يشـري الناظـم إىل أن أعامل الـرش املنفذة والفتن املضّلة ق�د أخذت بالناس 
عمومـًا وبالقـرار وأهلـه خصوصـًا إىل ظاهرة الفش�ل أي: عـدم القدرة عى 
إجياد احللول اجلذرية لألزمات املفتعلة، وأدى ذلك إىل كثرة األحقاد واحلسـد 
والتطاول بني الناس من جهة، وكثرة اجلدال وقلة األعامل وإنفاق األوقات يف 

القيل والقال لدى العلامء ومحلة املعرفة والثقافة.

ُن َديُّ ي�ُن والتَّ ُت�َق�نَّ��ُنوَض�اَع ِفيها الدِّ وإَِح��ٍن  بِف�َت��ٍن 

يشـري الناظـم إىل أزمـة العرص التي أخـذت باجلميع نحو الفشـل وُمضالِت 
الفتـن، التـي أدت بالرورة إىل ضيـاع مفهوم الدين كحقيقـة عملية يف واقع 
احلياة، وبقائه صورة خمتفية يف الُكتب والنصوص أو يف بعض األفراد والقالئل 
الذيـن ال موقـع هلم يف زحام احليـاة املفتعل، كام أضاعت أيضـًا مفهوم التدين 
لدى الراغبني فيه أو املرتبطني بأهله، حيث تلزمهم احلياة االجتامعية أن يلتزموا 
بام ال حيتاجه غريهم، فيصري التدين بالنسبة هلم وألمثاهلم مشكلة وليست حاًل، 
ألن كال االرتباطـني بالديانـِة كمبـدأٍ أو التديـِن كسـلوٍك حماٌط بأزمـات الفتن 
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واإلشـكاالت املبثوثة كالفخاخ واألرشاك يف طريق اجليل األوسع من الناس، 
نَه أسـلوُب الـرصاع ضد غريه من املصلـني، بحيث جيد  فاملتدين قد شـاَب َتَديُّ
نفسـه ضمـن كتلـة دينية ضد أخـرى، واملرأة قـد تضطر إىل التخـيل عن بعض 
الضوابط واحلشمة جماراًة للوظيفة والدراسة وعوامل احلياة ومطالبها، والرجل 
يتخى عن مجلة من الثوابت والِقيم لكثرة احتكاكه باجلنس اآلخر وبالشـبهات 
يف الوظائـف واألسـواق ودور العلم وغريهـا، باعتبارها يف العرص إحدى بؤر 
الرشوة واملحسـوبية واالختالط غري املرشوع واالبتزاز بكل معانيه، وكل هذه 

الظواهر السلبية هلا محاية مبطنة حتت مطاطية القوانني احلضارية اجلديدة.

با واحَلقُّ َمْوُصوٌف بَأْصَناِف الَغباَهٰ�ذا الَّذي َيُسوُد يف َعْصِ الرِّ

 يشري الناظم إىل أن بروز هذه الظواهر السلبية يف احلياة املعارصة كانت ثمرة 
من ثمرات شمول الربا ومدارسه الربوية املنترشة يف األمة، باعتبارها معامالت 
خارجة عن منهج الديانة الرشعية بكل صورها وأوجهها املعروفة اليوم، وقد 
ينطق عن اهلوى صى اهلل عليه وآله وسلم يف  تأثريها من ال  أشار إىل شمول 
َبا َدَخَل إَِلْيِه  با ُكلَّ َبْيٍت، وَمْن َلْ َيْدُخْلُه الرِّ قوله: »َيْأت َعىٰل الّناِس َزَماٌن َيْدُخُل الرِّ
ِمْن ُغباِرِه«)1( ، ومع هذا وذاك فاحلقُّ  ـ وهو التفسري الصحيح هلذه الظواهر 

من داخل الترشيع اإلسالمي ـ مهزوٌم يف معركة الواقع أو مقيٌد ومكبٌل خلف 
األسوار، وُيوصف رجاالت املرحلة وشيوخ املؤسسات بالتقليدية والعصبية 

)1( رواه ابن ماجه وأبو داود والنسائي.
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جة. والتحجر والتخلف وغريها من األلقاب والصفات اإلعالمية املروَّ

يُن َحْرٌب َبنْيَ َأْهِل الِفَرِق امُلْنَطَل�ِقوالدِّ ِخْدم�ِة  يف  َتَناُف�ٌس 

يشـري الناظم إىل حالة األمة وما برز فيها من ظواهر الرصاع عى الدين ) ٴۇ 
ۋ ۋ ۅ ۅ (  ]املؤمنـون:53[ وأن هـذا الـرصاع قد خرج عن احلّد املألوف 
إىل كونـه حالـة تنافـس أّدت إىل خدمة االنحـراف وحتقيق أطامع أعـداء األمة 
يف اجلسـد املتداعـي، وهذا هـو عني اخلطر املدّمـر، فالعدو املرتبص باإلسـالم 
اسـتطاع أن يسـتفيد من حالة االسـتعالء واالسـتعداء لدى املسـلم ضد أخيه 
املسـلم، فـام كان منه إال أن هيأ أسـباب الرتجيح هلذا ضد اآلخـر ليتم االنتقام 
والبرت واإلقصاء بني األمة من داخلها، وقد حصل هذا الربنامج خالل الرصاع 
السـيايس واالجتامعـي يف العهد القبيل ُبعيد سـقوط قرار الدولـة العلية، وكان 
من آثاره حصول التمزق السـيايس وبروز الرصاع االعتقادي وشـمول الفساد 

االقتصادي والرتبوي والتعليمي يف بالد املسلمني عمومًا.

والِقياَدْة احُلْكَم  ُيِريُد  ياَدْةُكلٌّ  لِلسِّ اأَلْصَواَت  وَيْشَتِي 

أي: صـار القـرار يف احلكم والعلم عرضـًا ماديًا يف سـوق الَعرض والطلب 
ال عالقـة له باجلدارة العلميـة أو الرشعية أو حتى بمفهوم الرجل املناسـب يف 
املكان املناسب، وإنام يصل املرء إىل هذا املطلب باملال واحِليلة واخِلداع واملكاثرة 
واخليانات؛ بل يتعدى األمر مستوى احلكم السيايس إىل مراتب العلم والفتوى 
والقضاء حيث تصبح موقعًا لالمتالك واهليمنة والسـيادة عى اآلخرين، وهذا 
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ما تعيشـه األمة يف واقعها املعارص بصور متنوعـة، وربام ترى حياكة املؤامرات 
بـني الناس للوصول إىل هـذه الرتب واحلرص عليها ولو بالقتل أو االشـرتاك 
فيـه، وهذه الظاهرة ليسـت جديـدة يف حياة األمة إالّ أهنـا يف مرحلتنا املعارصة 
اختـذت شـكاًل جديدًا باعتبار املسـتثمر الفعـيل وهو مالك قـرار املرحلة الذي 

تعود ملصلحته كافة آثار الرصاع بني املسلمني وغري املسلمني)1( .

)1( عند التأمل الواعي يف املرحلة نجد أن مالك القرار قد هيأ الرصاع طوياًل بني املسـلمني 
عى صفة التدين من خالل االشتباك بني املدرسة األبوية التقليدية واملدرسة اإلسالمية 
احلزبية والفئوية الوليدة خالل مرحلة االسـتعامر، حتى سادت هذه املدرسة حتت اسم 
أهل السـنة والسـلفية وزحزحت كافة عنارص املدرسـة األبوية عن احلركـة الفاعلة يف 
كثـري مـن مواقع التأثـري ، ومرت هذه اللعبة حتـى ظهور مرحلة العوملة وإذا بنا نشـهد 
أسـلوب التحريـش اجلديد الـذي يدفع بالرصاع بني السـّنة املصّنعة والشـيعة املقّنعة ، 
واملقصـود باملقنعة التي مل تفصح بعد عن هويتها احلقيقية يف سـري املعركة املذهبية حتى 
اآلن؛ ليصبح هذا الرصاع اسـتمرارًا للحرب ضد املدرسـة األبويـة التقليدية وإجهازًا 
عى ما تبقى من رموزها وآثارها وأسـاليبها ووالءاهتا، ولسنا نقصد هنا غري متطرفيهم 

وغالهتم.



موقف اأتباع منهج ال�سالمة من تفعيل ال�رصاع

) 31 (

اأَلْحواُل َضاَقِت  َهٰ�ذا  ْجِل  َأْعَمُلأِلَ َكَذا  ِعْلٌم  َل�ُهْم  َمْن  يف 

يشـري الناظـم يف قوله: ألجل هذا أي: ملا سـبق ذكره مـن حصول املحذور 
وكثرة الرشور وانتشار أسباب البغي والفجور، ووقوع املسلمني يف ما هنوا عنه 
وحـرم عليهم، وشـمول هذه الفتنـة إىل العموم واملجاهرة هبـا بني الناس حتى 
صـارت مطلبًا ومكسـبًا، ضاقت األحوال من العلـامء الصادقني وانزعجت 
أرواحهم، وشـعروا بأن الديانة التي حيملوهنا والرشيعة التي يقرروهنا صارت 
جمرد غرض وإثارة، ووسيلة لتحصيل الرزق واإلمارة، وال ينتفع بالعلم للعمل 

وإنام لألذى واملغالبة واجلدل، وقد وصف الناظم هذه احلالة حيث قال:

�ا َرَأْوا َأَماَمُه�مْ َن�اَر الِفت�ْن َتُش�بُّ َبنْيَ امُلْس�ِلمنَي والَوَهْنمَل�َّ

أي: إن العلـامء العاملـني مـن أهـل منهـج السـالمة رأوا يف حياة املسـلمني 
اضطرام نريان الفتنة يف املال والولد واألهل، ورأوا بروز الَوهن وهو ما سـامه 
النبـي صى اهلل عليه وآله وسـلم »ُحبُّ الُدْنيا وَكَراِهَي�ُة املَْوِت«)1( وهذه إحدى 

)1( رواه أبو داود والطرباين يف »الكبري« عن ثوبان ريض اهلل عنه، قال: قال رسول اهلل صى 
اهلل عليه وآله وسلم: »ُيوشك أن َتداَعى َعليُكُم األمم كام َتداَعى األَكَلُة عىل قصعتها«، 
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الظواهر املشـرية إىل عالمات السـاعة، فكان هلم هبذا االبتعاُد عن موقع احلركة 
املؤدية إىل اإلثم.

َرْبوَل�ْم َيَرْوا ِمْن َمْلَجأٍ َغْيَ اَلَرْب والطَّ الُغثاِء  َعْصِ  يف  هلِلِ 

يشـري الناظـم إىل حصـول احلـرج بكامـل معانيه لـدى العلـامء الصاحلني يف 
املرحلـة، فلم جيدوا أمامهم متنفسـًا غري اهلروب مـن الناس إىل اهلل )ىئ يئ 
جبحب خب مب ىب يب جت( ]الذاريات:50[ ، وهذا اهلرب أو العودة إىل حظرية االلتزام 
بام جيب إنام هو جتسـيد لتامم الوعي لدى العقالء، وحمافظتهم عى أنفسـهم من 
ُمضـالت الفتـن التي وعد النبي صى اهلل عليه وآله وسـلم بشـموهلا يف الواقع 
الغثائـي، و»الغثاء« كلمة مشـتقة مـن قوله صـى اهلل عليه وآله وسـلم: »َأْنُتْم 
�ْيِل« ، وهي إحدى ظواهر املرحلة، ومن سامهتا الطرب  َيْوَمئٍِذ ُغثاٌء كُغثاِء السَّ

أو مـا يسـمى يف عرصنـا بالفن والفنانـني، وقد بلغ يف انتشـار أثـره وتأثريه إىل 
أسـفل درجات اإلسفاف سـواء يف الكلمة أو التعبري عنها أو احلركة والوسائل 
املوسـيقية املسـتخدمة، وهذا غري خاٍف عى كل ُمالِحٍظ وناظٍر، فكان البد من 

اختاذ موقف أمام مثل هذا.

�اَلَمْة الِقَياَمْةوالَبْحِث َعمَّ ُيوِرُث السَّ ويف  والُدْنيا  يِن  الدِّ يف 

يشـري الناظم إىل أن شـيوخ منهـج السـالمة وأتباعهم إنام يشـغلهم يف احلياة 

ُغثاٌء كُغثاِء  ُكْم  َكثرٌِي؛ ولِكنَّ َيْوَمئٍِذ  َأْن�ُتْم  يا رسول اهلل؟ قال: »ال،  أِمن قّلة نحن   : قالوا 
ُكْم«، قالوا: ما الوهن يا رسول  ْيِل ُيْلقى َعَلْيُكُم الَوَهُن، وُتْنَزُع املََهاَبُة ِمْن ُصُدوِر َعُدوِّ السَّ

نيا وَكَراِهَيُة املَْوِت«.  اهلل؟ قال: »ُحبُّ الدُّ
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حصوهلم عى ما يورثهم السـالمة يف الدارين، ال عى ما حيرجهم أو يوقعهم يف 
اإلثم، وهلذا واحلال عى الصفة املشاهدة، فقد قال عنهم الناظم:

اِه�ِدَفَل�ْم َي�َرْوا َغ�ْيَ َطِري�ٍق واِحِد الزَّ بِيِّ  النَّ إىِٰل  ُم�ْس�َن�َدٍة 

أي: إهنم اسـتخلصوا ألنفسـهم وملن رغب يف اتباعهم خَمرجًا واحدًا وطريقًا 
خاّصًا يسـهم يف صوهنم وحفظهم من تقلبات املراحل، وهذه الطريق قد سبق 

ذكرها عى لسان من ال ينطق عن اهلوى، وقد عرّب عن ذلك الناظم بقوله:

األْك�واِن َس�يُِّد  ِفيه�ا  اإلْنَساِنَيُق�وُل  َب�نِ�ي  يف  َرَأْي��َت  إذا 

َبَع�ا ُمتَّ وَه�وًى  ُمَطاع�ًا،  ُم�ْن�دِفَع�اُش�ّحًا  ب�رَأي��ِه  وُمْع�َج�َب�ًا 

فٕاْحَذْر وَجانِْب َأْن ُتَشاِرْك يف احِلَيْلَأْو ُمؤثِ�رًا ُدْني�اُه يف ُس�وِق الَعَمْل

َبعًا، وُدْنيا  يشري الناظم إىل احلديث الصحيح: »إذا َرَأْيَت ُشّحًا ُمَطاعًا، وَهوًى ُمتَّ
ُمْؤَثَرًة، وإِْعَجاَب كلِّ ِذي َرْأٍي بَرْأيِِه؛ فَعَلْيَك بُِخَوْيَصِة َنْفِسَك.. احلديث«)1(. 

وهذا احلديث أحد قواعد منهج السـالمة املسند إىل رسول اهلل صى اهلل عليه 
وآله وسـلم، فقد وضع به قواعد العمل يف مثـل هذه املراحل املضطربة بحيث 
يكـون املسـلم الواعي كائنًا مع النـاس بائنًا عنهم يف ما ال حيتـاج إليه بعيدًا عن 
اإلفراط املشني والتفريط املهني؛ وألن هذا األمر فقه مواقف، فهو مقيٌد بالعلم 
وليـس جمرد اختيارات ذاتية كام يفعله الكثريون، وهلذا يشـري الناظم إىل ما ورد 

)1( أخرجه أبو داود يف »سننه« )57،58/5( والرتمذي يف سننه )323/4( من حديث أيب 
ثعلبة، قال الرتمذي: هذا حديث حسن غريب.
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معناه يف احلديث بقوله:

ِْه وٕاْنَتبِْهوَدْع�َك ِمْن َأْمِر الَع�َوامِّ وٕاتَّ بالبِناِء  ال�َخواصِّ  َنْحَو 

قولـه: دع�ك م�ن أمر الع�وام ملحٌظ هـام لقـراءة املرحلة وما يـدور فيها 
عى مسـتوى اإلعالم واجلامعات والرصاعات املفضية إىل اإلحراج، وشـمول 
االرتبـاك وبيـع الديـن بالدنيـا، وكيف الرجـوع عن هـذا كله إىل مفهـوم بناء 
اخلواص ودالالت اخلاصة يف قوله صى اهلل عليه وآله وسلم: »فَعَلْيَك بُخَوْيَصِة 
َنْفِسَك«، فقد أّدى ضيق الفهم يف هذا األمر إىل العزلة املطلقة واالنزواء التام يف 

كافة الشـؤون لدى البعض، مما نتج عنه فساد آخر ورضر أشد يف حميط اخلاصة 
أنفسهم، وهلذا أشار الناظم بقوله:

وَأْفَس�َداوٕاْجَعْل ِلٰ�ذا اأَلْمِر ِمْقياَس ُهَدٰى َبْعُضُه�ْم  َزلَّ  فِفي�ِه 

والـ »مقياس« املشـار إليه هو العلم بفقه التحوالت، وجمريات علم الساعة 
وعالماهتا عى النحـو الرشعي املدروس املنبثق عن اإليامن التام برباعية أركان 
الديانـة، حيـث أّدى انعـدام املعرفة هبذا العلم إىل اخلمول املشـني أو املشـاركة 
املسّيسـة، وكال النقيضني يمثالن صورة من صور اإلفـراط والتفريط، والزلل 
واإلفساد املشار إليه يف البيت ُبْلَغُة النََّظِر إىل ما وقع فيه البعض من شمول اليأس 
واإلحبـاط مـن املرحلة، وما يـدور فيها نتيجة ما فهمه عـن »العزلة واخلُمول« 
جمردًة عن فقه التحوالت والعلم بعالمات الساعة، حتى بلغ بالبعض أيضًا إىل 
التشـكك يف كل يشء يتحرك باسـم الدعوة إىل اهلل وربطه بالسياسة والتسييس 
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عى غري توثق وال دراسة واعية للفوارق والتباين بني هذا وذاك.

كام أن من الزلل واإلفسـاد يف اجلانب اآلخر االنطالق التام والتفاؤل املطلق 
يف املرحلة وشعور املرء بالنجاح املؤزر ملجرد وجوده يف مواقع احلركة والنشاط 
املعـريف املعـارص، واعتقاد البعض بوجوب اكتسـاح كل مواقع احلياة املعارصة 
والتفاعـل مـع رموزهـا يف دائـريت احلكم والعلم كوسـيلة من وسـائل النرصة 
للدين واإلسـالم يف املرحلة، مما يسبب خلاًل واضحًا يف املعادلة، ويوقع الكثري 
مـن محلـة املنهج اإلسـالمي يف التنازل املـذل والتناول املخل بام ورد عن سـيد 

الربية صى اهلل عليه وآله وسلم.

هـذا التنـازل املذل والتنـاول املخل حيدث غالبًا لدى محلة املنهج اإلسـالمي 
لعـدم تفقهـم يف متعلقـات »فقـه التحـوالت« املرتبطـة يقينـًا بـ »رابـع أركان 
الديـن«، وهو »العلم بعالمات السـاعة«، فرتاهم ينطلقون مـن ثوابت املعرفة 
التـي تتصورهـا أذهاهنـم عن املرحلـة وجمريات احلركة فيها وأساسـها ُحسـن 
الظن العام باملسـلمني ُحكامًا ورعايا، وهذه املسألة عند عرضها عى أسس فقه 
التحوالت وسـنن املواقف نجدهـا ال ترضخ للمفهوم املطلـق لدى العامل وال 
الداعي، وإنام مقيدة بثوابت املعرفة اخلاصة هبذا الفقه اهلام، وهلذا فإن دراسـتنا 
ملواقف علامء منهج السـالمة يف املراحل السـابقة سـيربز لنا مسـتوى إدراكهم 
العلمي بثوابت »فقه التحوالت وسـنن املواقف« وإن مل يتحدثوا عنها تفصياًل 
وحتليـاًل، وهلـذا فإن أتباع منهج السـالمة الذين نحن بصددهـم وبصدد تقرير 
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منهج التسلسـل الرشعي الـذي اعتمدوه يقتي أن نضع هلـم أنموذجًا مثاليًا، 
حيث إن عددهم يف أمة اإلسالم كثرٌي من كثري، وخاصة يف األزمان السالفة منذ 
بدء حتوالت املراحل بعد موت رسول اهلل صى اهلل عليه وآله وسلم، وحتى ال 
نِزلَّ يف هذا التناول فقد جعلنا من مدرسة حرموت خاصة نموذجنا املنهجي 
يف هذا املبدأ اإلسـالمي اهلام؛ ولكثرة متابعتنا وقراءتنا لثوابتها وثوابت رجاهلا 
مـن جهـة؛ وألننا خضنا من خالهلـا معركة التثبيت ملنهج السـالمة يف مرحلتنا 
املعـارصة مـع أعتى نامذج التحول وعناتـرة التمول، يف احلكـم والعلم والغاية 

واملصري، وهلذا قال الناظم:

َمْوْت َمْدَرس�ًة َتيَّزْت َنْج�ًا وُقوْتوَقْد َأَق�اَم َأْهُلَن�ا بَحْضَ

يشري الناظم إىل ما أسسه أهله من آبائه وأسالفه الكرام الذين يصح االفتخار 
هبـم عى طريق منهج السـالمة حتت شـاهد قوله تعـاىل: )ٱ ٻ ٻ 
ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ( ]يوسف:38[ ، وهذا االّتباع لآلباء 

حممـود يف ذاتـه وصفاته وال عالقـة له بام ترّوجه بعض األلسـن اإلعالمية عند 
احتجاجها ضد منهج االّتبـاع الرشعي لآلباء، بقوهلم: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 
پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ( ]البقـرة: 170[ ، فهذا االستدالل حُمّرف عن 
موقعه الصحيح من القرآن، وهو أيضًا نموذج من نامذج األلسنة التي جتاوزت 
العمل بمنهج السـالمة مع املسـلمني عمومًا ومع آل البيـت النبوي خصوصًا، 
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 ومنها مدرس�ة حرموت املشـار إليها وهي مدرسـة أسسـها اإلمام املهاجر 
أمحـد بن عيسـى يف أوائـل القرن الرابع اهلجـري اسـتخلص مواقفها من طول 
جتربتـه العلميـة والعملية بني أسـاطني املعرفـة والعلم واحلكم خـالل وجوده 
بالعراق، ثم طبقها ووضع ثوابتها العملية لدى وصوله إىل حرموت، وتقوم 

عى:

مجع أشتات األّمة عى مبدأ القواسم املشرتكة يف الدين. • 

األخذ بمبدأ الوسطية الرشعية واالعتدال الواعي. • 

ترسيخ مبدأ التعايش السلمي يف احلياة. • 

حتقيق مبدأ االكتفاء الذايت بالعمل اليدوي. • 

وهذه املدرسة أتم هلا الرتسيخ والنجاح من بعده اإلماُم األستاذ الفقيه املقدم 

يف القرن السابع اهلجري عندما أضاف إليها مبادئ الطريقة العلوية:

األخذ بمبدأ التصوف كموقف ذوقي ملفهوم اإلحسان. • 

بالعلم  عنه  واالستعاضة  السيف  وكرس  باحلوار  األمور  معاجلة  • 

واألخالق.

نرش الدعوة إىل اهلل باحلكمة واملوعظة احلسنة. • 

وجعل أساس هذه املبادئ الثوابت اخلمسة:

العلم     • 

العمل   • 
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اخلوف من اهلل    • 

الورع     • 

اإلخالص • 

ال�َزَم�ان�ا ُي�ناِس��ُب  واإِلْخَواناِمَثاُل�َه�ا  اأَلت�ب�اَع  َفُظ  وَيْ

يشري الناظم إىل مفهوم »املثال« حتى ال يعتقد البعض إلزامه بام ال يلزمه؛ ألن 
هذا العرَض ال ُيلزُم أحدًا من غري أتباع مدرسة حرضموت باألخذ بام ُأشري إليه 
ب� »مبدأ الّس�المة«، فقد يكون هناك من يمل فهاًم للسالمة غري ما أرشنا إليه يف 

هذا العرض الشعري والنثري، فال اعرتاَض عى منهٍج سليٍم. 

وقول الناظم يناس�ب الزمان�ا أي: إن الزمان وقد َكُثَر فيـه اللغط واهلََذيان 
وتوّسـعت أسباب الرِصاع عى غري ضابٍط وال ميزان، وصار َهمُّ الكثري رصَف 
الناس عن منهج السالمة العام واخلاص إىل بؤرة املعارك السياسية واالجتامعية 
املدمـرة للَحْرِث والنَّْسـِل واملبادئ والِقيم والـوالءات واالرتباطات الرشعية؛ 
فال َضرْيَ علينا أن نبسـط للراغب من أهل الزمـان عمومًا وللحائرين من أتباع 
مدرسـة حرموت خصوصًا ما يعيد هلم رشف االنتامء الرشعي باملدرسة عى 

أساس معاجلة األزمات ووضع احللول بعيدًا عن اإلفراط أو التفريط.

ُمصاَن�ٌة َعِن اَل�وٰى والَبْهَرجْةألّن�ه��ا َط�ِري�َق��ٌة ُمْن�َه�ج�ْة

أي: إن ثوابـت وأسـس هـذه املدرسـة املباركـة إذا أعدنا القـراءة الواعية هلا 
ولثوابتها سـنجدها طريقًة أي: وسـيلة ممنهجًة أي: حمكمة الرتتيب، وليست 
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عشـوائية الرؤيـة، وهـي أيضـًا هبـذا الرتتيـب للوظائـف الروحيـة والعلمّيـة 
وللمواقـف أيضـًا مصانة عن اهلوى أي: االندفاعـات واالنفعاالت الطارئة 
عنـد التحوالت، وكذلك حمفوظة عن البهرج�ة أي: التزيني الفاتن والرتويج 
التجـاري للقضايا واملبادئ؛ ألهنا ال تدعـو إىل االمتالك أو النفوذ بل تدعو إىل 

السالمة وحسن االرتباط بالواحد املعبود.

ِّباُع َأْش�ياِخ اُلَدٰى ٕات وٕاْقتَِداَأَساُس�ها  ِّ�صاٍل  ٕات ِسُّ  َل�ُهْم  ِمَّْن 

أي: إن ضابـط العالقة بني أهل منهج السـالمة ُحسـن االتباع ملـا َدَرج عليه 
األشـياخ املوصوفون باهلداية، والسري عى ما ساروا عليه كام قال شيخنا اإلمام 
لف الصالح َنصَب عينيك  أمحد بن حسـن العطاس يف مجلة كالمه: »اجعل السَّ
واقتد هبم يف حركاتك وسـكناتك، وإذا أردت فعـل يشء فاعرضه عى الرشع 
وعـى أحوال السـلف وأفعاهلم املقيدة بالرشع، والذيـن هم عى بصرية من اهلل 

يف مجيع أحواهلم«)1( .

للُخَلف�ا َوارٍث  َب�رٍّ  ُكلِّ  َنَأْوا َعْن األرشاِر َعاُشوا ُحَنفاِم�ْن 

يشـري الناظم إىل وصف هؤالء األشـياخ الـّوراث، وهم كل مـن وصل إليه 
العلم باإلرث املتصل سـندًا وإجازًة وتسـليكًا وحتقيقًا بسـنده املرتقي وضوحًا 
ال َلْبـس فيـه وال غموض إىل النبـي صى اهلل عليه وآله وسـلم، وقوله: وارث 
للخلف�ا إشـارٌة واضحـة مـن الناظم إىل مفهـوم اخلالفـة العلمية املشـتقة من 

)1( »تنوير األغالس« )2: 101( خمطوط.
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اهلدايـة والرشـد، والتـي حيملهـا املعنى اخلاص بفقـه التحوالت حول مسـألة 
»اخلالفـة« التـي ال حترص املعنى عند اخللفاء الراشـدين األربعـة، بل تتعداه إىل 
كل مـن اجتمعت فيـه رشوط اخلالفة األبويـة النبوّية، ممن دعـا النبي صى اهلل 
عليـه وآله وسـلم إىل االقتداء واالهتداء هبـم وبمواقفهم يف قوله صى اهلل عليه 
وا  ِة اخُلَلَفاِء الّراِشِديَن املَْهِديِّنَي ِمْن َبْعِدي َعضُّ تِي وُسنَّ وآله وسلم: »َعَلْيُكْم بُس�نَّ
َواِج�ِذ.. احلديث«)1( وهـؤالء اخللفاء من أوصافهـم الُبعد عن الرش  َعَلْيه�ا بالنَّ

وأهلـه )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ( ]احلـج:31[، ال يشـتغلون إالّ بام يقرهبم إىل اهلل 
وما ينفع اخلليقة من اخلري والرب قدر االستطاعة.

بالِعْل�ِم َطريَقُه�ْم  ُل�وا  احَل�ْت�ِميوَأصَّ �الِم  وبالسَّ قٰى  وبالتُّ

أي: إن هذا املنهج املبارك له ثوابته املأخوذة بالِعلم مدرسة وطريقة، واملقصود 

بالِعل�م أي: الداللة الصحيحة من الكتاب والسـنة وفـق مفهومهم االجتهادي 
املرشوع بالتسلسل، فمنذ حلول اإلمام املهاجر ومن جاء من بعده إىل عهد الفقيه 
املقـدم وما ترتب عى مواقفه اإلجيابية، واملذهب السـائد يف حرموت املذهب 
الشـافعي يف الفقه واملذهب األشعري يف العقائد ومذهب أهل التصوف املعتدل 
يف الزهـد والذوق واملـرشب، وهلم يف هذه املذاهب واملشـارب تفردات وأقوال 
ختفف حدة التوتر املذهبي والعقائدي والصويف التي ما تطرأ غالبًا يف سـري العلم 
والتعليـم بـني األتباع واملوافـق واملعارض من محلـة األقالم وُسـفهاء األحالم، 

)1( أخرجه أبو داود والرتمذي وابن ماجه وأمحد من حديث العرباض بن سارية.
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ويزيد عى هذا ما قد محلوا أنفسهم عليه من االلتزام بمنهج التقوى الذي تفردوا 
به وجعلوه نصب أعينهم، وفيه يقول اإلمام احلداد:

ِّ والَعَلْن َرْنَعَلْيـَك بَتْقوٰى ا�هللِ يف الرسِّ ْجِس والدَّ ْفُه ِمَن الرِّ وَقْلَبَك َنظِّ

وقـد أبلغهم هذا االلتزام بحقيقة التقوى حسـب االسـتطاعة إىل ما عرّب عنه 
الناظم بـ»السالم احلتمي« وهو األمان واالطمئنان اخلالص مظهرًا وجوهرًا، 
حتى صاروا هبذا العمل الذي َألُِفوه يرغبون يف نرش الدعوة إىل اهلل من باب »ال 

ِخيِه ما ُيِبُّ لَِنْفِسِه«)1(، وهبذا عرّب الناظم فقال: ُيْؤِمُن َأَحُدُكْم َحّتٰى ُيِبَّ أِلَ

املاَل يف  �َه 
ٰ
َط� َدْع��َوَة  وا  ِمْن َغِي ما ِحْرٍص عىٰل َباِب ٕاْعتاِلوَن��َشُ

أي: صار ديدهنم وشـغلهم الشـاغل إفادة املسـلمني وعوام األمة وموقعهم 
الدائـم املسـاجد واملناسـبات اإلسـالمية وجمالس اخلـري التي جتمعهـم بعموم 
الناس وتربط الناس هبم وبنهجهم املبارك، فهم عى هذا األمر قد دأبوا وترّبوا 

دون أدنى حرص أو اهتامم بشأن االعتالء وطلب اجلاه والسلطان.

الَك�راِسْ ُمْش�ِكَلَة  احُل�ّراِسَت�اَوُزوا  َكْث�َرِة  ِم�ن  َلَ�ا  وَم�ا 

أي: إن هذه املدرسـة قد جتاوزت تارخييًا مسألة احلكم وامتالك القرار وعدم 
االشتغال هبذا األمر أو البحث عنه أو اخلوض فيه، وقد سامها الناظم »ُمشكلة 
الَك�رايس« ،وهي القـرار وامتالكه وما يرتتب عى ذلك من مدافعة وحراسـة 
وحشد طاقات وجهود ربام أدت إىل إسالة الدماء ورصاعات االنتامء كام حدث 

)1( أخرجه البخاري ومسلم عن حديث أنس بن مالك ريض اهلل عنه.
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وحيدث يف التاريخ املعارص والقديم.

َكَمْوِق�ِف امُلْخَت�اِر َي�ْوَم الُطَلَقاوٕاْسَتْلَهُموا َمْوِقَف َمْن َقْد َسَبَقا

يشـري الناظـم إىل موقف »مدرسـة حرمـوت« وأهنا متصلة االسـتلهام يف 
موقفهـا امُلعلـن بمبادئهـا املعروفة إىل من سـبق من خلفاء الديانـة ومحلة منهج 
السـالمة بسـنٍد متصٍل إىل رسـول اهلل صى اهلل عليه وآله وسـلم.. الذي أشـار 
الناظم إىل موقفه يوم فتح مكة وقد متكن من خصومه وأعدائه وامتلك ِرَقاهبم؛ 
ولكنه قال هلم صى اهلل عليه وآله وسـلم: »ٕاْذَهُبوا فَأْنُتُم الُطَلَقاُء«)1( فصار لدى 
أهـل هذا املنهج العايل سـنة مّتبعة، وهو الَعفُو عمن َظلـم والنظر فيام جيمع اهلل 
بـه األمـة ولو كان فيه إجحـاف آلل البيت رجـاء ثواب اهلل املعـرب عنه يف قوله 
تعاىل: )ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ( ]الشورى:40[، وهذا 
املوقف هو املوقف الثاين يف ترتيب اآلية، فبعض املسلمني سواء من محلة القرار 
أو مـن رعاياهم جعلوا مـن االنتقام واالنتقاد املفي إىل اخلصـام وكثرة امَلالم 
منهجـًا ألخذ احلق والنيل من املظامل واملعتـدي، فمنهم من أصاب، ومنهم من 
جتـاوز اإلصابة، ومنهم من التزم بحدود األخذ باإلسـاءة، ومنهم من ضاعف 

)1( عـزاه الصاحلي يف »سـبل اهلـدى« )242/5( إىل اإلمـام أمحد، وأبو داود، والنسـائي، 
وابـن ماجه عن عبداهلل بـن عمر بن اخلطاب، والبخاري يف صحيحه، وابن أيب شـيبة، 
 وابـن إسـحاق عن صفيـة بنت شـيبة، والبيهقي يف »السـنن الكـربى« )200/9( عن 
عبداهلل بن عمر، وابن أيب شيبة عن عبداهلل بن عبيدة يف خطبته صى اهلل عليه وآله وسلم 

يوم الفتح. 
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اجلـزاء حتى خرج عن حـد العدل، أما محلة منهج السـالمة فقد ارتضوا الفهم 
الثاين يف اآلية وصار أسلوهَبم يف غالب املعاملة مع اخلصوم.

ِل الَقراْر مَلَّا َرِضْ باأَلْمِر َصاَر امُلْسَتَش�اْروَمْوِقِف اإِلماِم ِمْن َحْ

وإضافة إىل ما سـبق ذكره من دليل منهج السـالمة عى عهد رسول اهلل صى 
اهلل عليـه وآله وسـلم وموقفه مـن »الُطلقاء« فـإّن هذا املوقف قد بـرز جلّيًا يف 
اإلم�ام عيل ريض اهلل عنه وأرضـاه، والذي اختذه املغرضون هدفًا يزعزعون به 

استقرار األمة إىل اليوم. 

فاإلمـام عيل ريض اهلل عنـه أول من طّبق مفهوم األخذ بمنهج السـالمة بعد 
رسـول اهلل صى اهلل عليه وآله وسلم، فلو اعتربنا قول القائلني باألحقية لإلمام 
عـيل ريض اهلل عنـه يف اخلالفة بالوصية أو بغريها، فاألمـر يقتي من اإلمام أن 
ال يقبـل األدنى يف األمر الرشعي الواجب؛ بل عليه املقاتلة حتى يرجع القرار 
إىل أهلـه، أو أن يمـوت يف سـبيل ذلـك؛ ألمهية املرحلـة ذاهتا، فانتقال سـلطة 
اإلسـالم من عهد الرسـالة إىل عهد اخلالفة الراشـدة جيب أن تنتقل عى قاعدة 
من السـالمة واألمان واحلق امُلطلق؛ ألن سـالمة اخلالفة الراشـدة هي سـالمة 
اإلسـالم كّلـه، وهلذا نجـد أن اإلمام عيل ريض اهلل عنه وهـو أحد خلفاء منهج 
السـالمة يوقـف العمـل بالنصوص التي يتخـرص هبا اآلخرون ويضع سـيفه 
حيث وضع املسـلمون سـيوفهم ويصمت عندما ال جيد للقول ُأذنًا صاغية إذا 
اعتربنا موقفه من البيعة حتى موت سـيدتنا فاطمة ريض اهلل عنها، ويرجع بعد 
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ذلك لوضع يده يف يد اخلليفة أيب بكر ويصبح مستشـارًا وقاضيًا وإمام املرحلة 
يف العلـم األبوي النبوي، وهكذا يف سـائر مرحلة اخلالفـة من أيب بكر إىل عمر 
إىل عثامن حتى جاء عهد خالفته ريض اهلل عنه وأرضاه، وهبذا تعترُب مواقُفه التي 
وقفه�ا إىل جانب اخللف�اء الثالثة منهَج اّتباٍع ب�رصف النظر عن النصوص التي 
َأْوَقَف العمَل هبا، وجتاوز املطالبة بام فيها، إن كانت هناك نصوص معّينة متسك 
هبا أشـياعه وكفروا هبا صاحلي األمة، وجتـاوزوا مواقف اإلمام ذاته يف موافقته 

ومواقفه.

وهلـذا فمنهـج السـالمة الصحيح أن نأخـذ بمواقـف اإلمام ذاتـه وننرش يف 
املرحلة السـالم ونشـارك يف صنعه كام أخذ به اإلمام عيل وشارك يف صنعه عى 
عهد أيب بكر وعمر وعثامن؛ بل وكان له مع الثالثة ريض اهلل عنهم أمجعني أعظم 
املواقف يف التامسـك واخلدمة املشـرتكة وبناء منهج السـالمة يف األمة أمجعني، 
بـل إن مرحلـة خالفة اإلمام عيل ريض اهلل عنه قـد أفرزت حقيقة املواقف التي 
تنوعت واختلفت عن رأيه وعن رأي آل بيته، فمعركة صفني نجدها قد ميزت 

بني ثالثة قوى متعارضة الفهم:
اإلمام عيل وأهل بيته واملندرجني من الناس حتت رأيه، ومل يلزموه  • 

التحكيم ومل خيرجوا عليه.
الشيعة الذين قبلوا التحكيم وألزموه قبول ذلك. • 

وعى  عليهم  وخرجوا  الشيعة  موقف  رفضوا  الذين  اخلوارج  • 
اإلمام عيل.
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وهلذا فاعتبار أهل منهج السالمة أساس املحبة والتشيع ليس عى من تسّيس بعد 
هذه املعركة، وإنام عى الذين قبلوا رأي اإلمام وأهل بيته وانطووا فيهم ومل يتمردوا 

أو يتخذوا هلم موقفًا ُيرغمون أهل البيت عى قبوله مقابل حمبتهم املزيفة)1(.

ْبِط اّلذي َأْعَطٰى الُبَغاْة ُكْرِسْ الَقراِر ُدوَن َأْن ُيْدِمي اجِلباْهواحَلَسِن السِّ

من أدلة منهج السـالمة بسـنده املتصل موقف اإلمام احلس�ن بن عيل ريض 
اهلل عنـه، وهو املوقف املؤكد آلل البيت وللمسـلمني أمجعـني أن قضية امتالك 
الق�رار م�ع الفتنة ليس�ت ح�اّل وال خمرج�ًا وال مطلب�ًا رشعيًا، وأن الس�المة يف 
التنازل ملصلحة األمة واإلسالم ولو عىل حساب آل البيت وموقعهم من القرار 
وخاصة عند احتدام األمر وبلوغه إىل حّد اخلطورة عىل املس�لمني، وقد ضّحى 
اإلمام احلسـن بالقرار بعد البيعة خالفًا ألبيه الذي مل يباَيع إالّ بعد عثامن ريض 
اهلل عنـه، وتـرك الق�رار بعد أخذ البيعة أمـٌر عظيم لو أنا نظرنـا إىل جمرد العقل 
والنـص، لكـّن احلقيقة التي أيدها رسـول اهلل صى اهلل عليه وآله وسـلم كانت 
يف »السـالمة، وترك القـرار، ومجع كلمة األمة، وحقـن دمائها، واملحافظة عى 
قـرار العلم واألخالق ولو عى حسـاب ذهاب الكـريس ومصاحله الرشعية«، 
ويف هذا يقول صى اهلل عليه وآله وسلم: »إِّن ٕاْبنِ�ي هٰ�ذا َسيٌِّد، وسُيْصِلُح ٕاهلُل بِِه 

)1( وهـذا ما نشـهده من غالهتم حتـى اآلن، فهم جيعلون من املحبة املسّيسـة حربًا ضد آل 
البيت من السـنة ألهنـم ال يتبعون آراءهم، وهلذا فاملحبة ليسـت لـذات الصلة العرقية 

برسول اهلل صى اهلل عليه وآله وسلم وإنام للفكرة التي سيَّسوا هبا املحبة.. ولألسف.
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َبنْيِ ِفَئَتنْيِ ِمَن امُلْس�ِلِمنَي«)1(. فسـّمى النبي صى اهلل عليه وآله وسلم التخيل عن 

البيعة وتسـليم القرار الرشعي إىل البغاة إصالحًا، وسـامهم مسلمني واعرتف 
بإسـالميتهم أكثـر مـن اعرتافنا بذلك، حيث نسـميهم نحـن »البغـاة« والنبي 
اعتربهم يف النص مسلمني؛ وألننا لسنا بصدد فلسفة التعاريف نرتك هذا األمر 

ملن رغب يف فلسفته ومناقشته)2( )ڤ ڤ ڤ ڤ (  ]البقرة: 148[.

َمْوِقِف�ْه يف  َأح�ٌد  َيِعْب�ُه  ٌد َكَس�َلِفْهوَلْ  َبل َقاَل َطٰ��َه: َس�يِّ

يشـري الناظـم إىل موافقـة الصحابـة ومحلـة القرآن وأهـل احِلـل والَعقد عى 
موقـف اإلمام احلسـن ورضاهم بام ريض بـه، ومل يعرتض عليه أحـد ممن يؤبه 
لرأهيم، ووضع هبذا خمرجًا مالئاًم اقتضاه الظرف القائم آنذاك وبه هدأت الفتنة 

)118/7فتح(  780فتح(   ،779/6( )384/5فتح(  صحيحه  يف  البخاري  أخرجه   )1(
)76/13فتح( وأبو داود يف سننه )211/5( والرتمذي يف سننه )323/5( والنسائي 
)107/3( وأمحد يف املسند )37/5، 38( من غري وجه عن احلسن يقول : سمعت 
أبابكرة يقول: لقد رأيت رسول اهلل صى اهلل عليه وآله وسلم عى املنرب واحلسن معه 
وهو يقبل عى الناس مرة وعليه مرة، ويقول: »إِنَّ ابني هذا سيد ولعل اهلل أن يصلح به 

بني فئتني من املسلمني عظيمتني«.
)2( أخذ العلامء لفظة »البغاة« ملن حارب اإلمام عليًا ريض اهلل عنه من حديث رسول اهلل 
وانسحب هذا االسم بعد ذلك  الباغية«  الفئة  »عامر تقتله  صى اهلل عليه وآله وسلم: 
عى املخالفني خلالفة اإلمام احلسن من بعده ومن جرى جمراهم فيام بعد؛ ألن املشكلة 
يف جذورها واضحة، واجلهة التي واجهت اإلمام احلسن حتى استعاض عنها بالتنازل 
بدياًل عن احلرب هي التي واجهْت من قبل والَده اإلماَم علّيًا ريض اهلل عنه وأرضاه، 

حتى آل األمر إىل ما آل إليه يف عهد والده من اخللع املسّيس.
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وَسـلمت الرؤوس برغم انشطار قرار العلم األبوي الرشعي بني علامء اخلالفة 
األبوية النبوية وبني علامء السلطان)1(.

ُدوْه ِه َقْد َأيَّ ُدوْهوُكلُّ َمْن يِف َعْصِ اعًا َأْخَ يِي ِصَ َفم الَّذي ُيْ

يشـري الناظـم إىل غياب صـوت العنـارص املتحذلقة باسـم آل البيت يف تلك 
املرحلة؛ ألن القرار الفعيل كان بأيدهيم وكان األشـياع واألتباع يلتزمون منهج 
الَسـالَمة كام التزم به احلسـن ومن َسـبقه ومن عارصه، سـواء كان هذا االلتزام 
ناتـج عـن الظرف السـيايس أو عن املوقف اإلسـالمي األسـايس الـذي وقفه 
اإلمام احلسـن ومن حوله، فاملواقف هي أسـاس االتباع يف اضطراب األحوال 
وتقلبات املراحل، وإىل هذا يشري الناظم إىل ما ُيثار من جديد حول هذه القضايا 
فام ال�ذي ييي رصاعًا أمخدوه أي: فام الذي يؤجـج نار العداوة ألصحاب 
رسـول اهلل وقد أطفأها اإلمام عيل ريض اهلل عنه بمواقفه وتّوَجها بتزويج عمر 
ريض اهلل عنه البنته أم كلثوم، إالّ أن تكون هذه العداوة قرينة السياسة الفكرية 
التـي أنـزهلـا البلشـفيون يف الواقـع املحـيل والعريب، فـرصاٌع طبقـيٌّ ثم رصاٌع 
اعتقاديٌّ عى أيدي املندفعني واملنتفعني، ليسـتثمر هذا الرصاَع مسيِّسو املراحل 

ومحلة القرار العاملي اجلاهل املاحل.

مرحلة  خلفاء  آخر  يعد  عنه  اهلل  ريض  احلسن  اإلمام  أن  هنا  إليه  اإلشارة  جتدر  ومما   )1(
النبي صى اهلل عليه وآله  فيام سامه  الراشدة، أي:إنه اخلليفة اخلامس واألخري  اخلالفة 
اإلمام  بتوقيع  انتهت  املرحلة  هذه  هناية  أن  ثبت  فقد  عامًا«،  َثالُثوَن  »اخِلاَلَفُة  وسلم: 

احلسن ريض اهلل عنه اتفاقية التنازل، فهو آخر خلفائها.
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ْرَس اأَلِخْي َم الدَّ ْهَج اخَلِطْيَكذا احُلسنُي َقدَّ  ال َيْنَهُجوا النَّ
ْ

لآلِل َكي

يشـري الناظـم إىل موقف اإلمـام احلس�ني ريض اهلل عنه وهـو املوقف الذي 
أّدى إىل تدعيم وجهة منهج السـالمة، وأكد بالدليل القاطع أن املطالبة بالقرار 
واالستقرار ال تؤدي إالّ إىل الدماء والدمار وخاصة فيمن حتتاجهم األمة أحياَء 
يرزقون ولو كانوا مظلومني جمردين عن احلقوق، فوجودهم بني اخللق نعمة من 
نعم اهلل ملن أدركها وعرف أمهيتها، وأما من عرف آل البيت كحكام ومحلة قرار 
جمرد، فقد عّلمنا اإلمام احلسـني ـ وبمشاركته الفعلية يف توطيد اخلالفة والقيام 
بأمرها ـ كيف يكون املصري املحتوم ألهل احلق، وكيف يسـتثمره النفعيون من 

بعدهم؛ ليكون مطية الرصاع وبؤرة اهلَْتك والنـزاع.

وال شـكَّ أننا معنيون مجيعًا بدراسـة املواقف التارخيية ومـا يرتتب عليها من 
حتول؛ ولكن هذه الدراسـة جيـب أن تنطلق من القـراءة الواعية ملواقف األئمة 
الذيـن يعنيهم األمر وليس من مواقف املسـتثمرين، فاملعنّي هبذا األمر من بعد 
اإلمام احلسـني أهل بيته ال غري، وهم القدوة واألسوة إذا هنجوا منهج السالمة 
الـذي هنجه جدهم وآبائهم األطهار.. فتعالوا بنـا ننظر إىل مواقفهم عى منهج 

السالمة:

َعيلُّ َزي�نُ الَعابدي�نَ ُذو اإلباَفَأَخَذ الَدْرَس اإلماُم امُلْجَتَبٰى

يِّْش َمْن ُيَعاِدي الَوَزَغاوَلْ ُيَن�اِزْع أو ُيقاتِ�ْل َم�ْن َبَغا وَلْ جُيََ

يشري الناظم إىل تسلسل منهج السالمة يف أئمة آل البيت بعد مقتل اإلمام 
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الشهيد احلسني بن عيل ريض اهلل عنه، وأن اإلمام عيل زين العابدين اختذ 
من هذه املعركة مدرسة تضاف إىل مدارس منهج السالمة ونحى بنفسه وآل 
بيته ومن اتبع هديه طريق العلم والعمل، غرَي ُمنازٍع وال مشارٍك يف منازعة، 

ومل ينازع أو يقاتل من سلب عليه األمر أو سلبه عن آبائه، ومل جييش أتباعه 
وأصحابه ضّد معاريض آبائه وأسالفه. 

وقد أشار الناظم بقوله: الوزغا وهو االسم الذي أطلقه رسول اهلل صى اهلل 
عليه وآله وسـلم عى رجل منهم فصارت التسـمية داللة عى املنهج السـفياين 
األمـوي املسـّيس، أما من مل ينطو مـن »بني أمية« حتت هـذه الداللة فال عالقة 

لـه هبذا التعريف؛ بل وال جيوز أساسـًا نبز أحد منهم هبـذا، لقوله تعاىل: )مئ 
 ) جث  يت  ىت  مت  خت  حت  جت  يب  ىب  مب  خب  حب  جب  يئ   ىئ 
]احلجرات: 11[ ، وقد أشـار الناظم إىل طريق السـالمة التي رسـمها اإلمام عيل زين 

العابدين ملن بعده من أهل هذا املنهج السديد.

ُهْم َأَحبَّ وَم��ْن  ِل  ْ ل��آلِ ْموَأسَّ  َطِريَق ِصْدٍق َقْد َأناَرْت َدْرَبُ

أي: إن الطريقـة التـي هنجهـا اإلمام عيل زيـن العابدين يف حياتـه حتى مماته 
صـارت مدرسـة آل البيـت األثبـات، ومنهجهـم املـؤدي إىل شـمول نفعهـم 
واطمئنـان خواطر الناس من حوهلم وابتعاد العيوب ونقلة الفتن عن حميطهم، 
وهذه الشـؤون كانت وال زالت أهم أسـباب إزالة فتيل الفتنة وراحة آل البيت 

وغريهم من أهل منهج السالمة إىل اليوم، كام قال الناظم:
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احُلبِّ َأْهِل  نِْباَس  َتزْل  ِدُمَه�ا بالَس�بِّوَلْ  بَرِغ�ِم َم�ْن َيْ

�الَمِة السَّ بَمْنَه�ِج  َع�ىٰل َطِري�ِق احِلْف�ِظ لِِلماَمِةَقائَِم�ًة 

يشـري الناظـم إىل اسـتمرار هذا املنهج املبـارك يف العامل حتى اليـوم برغم من 
خيالـف، ويعمـل عـى نـرش الشـتائم والِسـباب واللعن مـن مـدارس أخرى. 
فاملدرسـة املعنّيـة بمنهج الس�المة قائمة برشوطهـا ودائمة بـدوام أخالقها 
وآداهبا ع�ىل طريق احلفظ ملفهوم اإلمامة الرشعي، وهو ما ُيعّرف لدى أهل 
العلم »بام يوازي رتبة االجتهاد« وهي رتبة األئمة من آل البيت ريض اهلل عنهم، 
ورتبة غريهم حتت مسـمى »االجتهاد املجتمعة فيه الرشوط«، ومنهج السالمة 
جزٌء من اجتهادهم املعرب عن سـالمة ارتباطهـم باملتبوع األعظم صى اهلل عليه 
وآله وسلم عى هذا الطريق منذ العهود األوىل، وهم هبذا يتفّردون عن غريهم 

ممن رغب املنازعة. 

فالسـّب عنوان انفعـال قد ُعرف أصحابه عرب الزمـان املنرصف، أي: إن من 
حيـرص يف هـذه املرحلة عى جتديـد ثارة الشـتم واللعن وخاصـة يف أصحاب 
مرحلـة اخلالفـة الراشـدة إنام هـو عنوان مدرسـة معروفـة معلومة التسلسـل 
واجلـذور، وال عالقة هلا بمنهج السـالمة الذي نحن بصدده بل وال يمكن وال 
لغريهـا إعـادة األمر إىل نصابـه ال عى الصـورة التي يرغبوهنـا وال عى الصفة 
التـي حيـب أن تكـون عليها األمة عند غريهم؛ ألن أسـاس القـرار الواحد بني 
األمة منعدم كلّيًا، فكافة املسـميات التي تعيشها األمة يف قرارها األعى إنام هي 
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جزٌء ال يتجزأ من القرار العاملي الغثائي، هذا من حيث إعادة القرار يف مستوى 
احلكم، وأما فيام يتعلق بمستوى العلم واخلالف املذهبي فحامل القرار الغثائي 
مـن مصلحته تفعيل مثـل هذا الرصاع بـني املصلني والدفع بـه ومتويله ومتهيد 
أسباب نجاحه؛ ألن به يطول عمر الغثائية والَوهن يف شعوب املّلة وجمموعاهتا، 

الرسمية والشعبية، وهّلم جرا.

وِفْتَن�ٍة ِمْن َخْلِفَها َعْقُد ٕانتَِفاْعوال َجِديٌد َغْيَ َدْفٍع وٕاْنِدَفاْع

يؤكد الناظم أن ما تشـهده السـاحة من بؤر الرصاع باسـم آل البيت أو باسم 
احلزبية أو التعددية إنام هو حتصيل حاصل مرسوم لتسيري املرحلة وفق الربنامج 
املطروح وهي التي عرّب عنها الناظم بالدفع واالندفاع أي: مصالح مشـرتكة 

بني محلة القرار والربنامج العاملي املشرتك.

ْرَثَرْةَفَم�ْن َيوالِيَه�ا ُي�واِل الَكَفَرْة باجَلْهِل أو بالِعْلِم ِعْلِم الثَّ

أي: إن كل مـن عمل بعلم أو بغري علـم يف تنفيذ برنامج الرصاع والتحريش 
بـني املصلـني عـى أي مسـتوى كان )مذهبيـًا أو صوفيـًا أو سـلفيًا أو حزبيًا أو 
حكوميًا أو فئويًا( فإنام خيدم العدو األصيل هلذه األمة، ويقرب مسـاحة الَسـري 

اإلجباري نحو ُجحر الضّب املنتظر.

بامُل�راْدإاِّل اّلِذيَن َخَرُجوا َعىٰل ٕاْجتِهاْد ِري  َي�دْ هلِلِ  َفأْمُرُه�ْم 

يستثني الناظم من خرج ضد الظلم عى اجتهاد صحيح ولديه من اهلل برهان. 
فهذا أمره إىل اهلل، وال ُيقاس فعله وال اجتهاده عى غريه كام هو يف خروج اإلمام 
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احلسـني ريض اهلل عنـه أو خـروج اإلمام زيد بن عيل ريض اهلل عنه أو من سـار 
بسريهم عى هدًى وسنّة، فهؤالء كام قال الناظم:

ُدواَوُه�ْم َقِليٌل ِم�ْن َقليٍل َجنَُّدوا َأْنُفَس�ُهْم لِْلَحقِّ لٰ�ِكْن ُبدِّ

أي: إن مثل هؤالء امُلجتهدين قد قدموا أرواحهم الزكية يف سبيل نرصة احلق 
كام علموه؛ ولكنهم ذهبوا وانتهى أمرهم باستشهادهم، وصار أساس ما وقعوا 

فيه درسًا عمليًا لغريهم من أهل احلق من بعدهم.

واملَُج�وِسوٕاْسَتْثَمَر اأَلْمَر ُأوُلو الَتْسيِيِس الَيُه�وِد  خِلِْدَم�ِة 

أي: إن قتل األئمة املجتهدين وذهاهبم من ساحة احلركة أبرز بعض العنارص 
املسـتفيدة من استمرار فحوى الرصاع واسـتثامره؛ ليصب يف جمرى السياسات 
املعادية بصورة وبأخرى، ويؤكد هذا وذاك أسلوب الرصاع وجمريات األحداث 

ومواقف اجلامعات والُكتل، وليس إعالمهم وال كالمهم املعسول املسيس.

اعًا ُمْسَتِمْر يف امُلْسِلمنَي َيْصنُع احِلْقَد اأَلرِشْلُِيْصبَِح احُلبُّ ِصَ

يلفـت الناظم كل متأمل إىل سـري الرصاع املفتعل ومترحلـه يف األمة، وكيف 
يسـري من حالـة إىل أخرى، فقـد كان يف مرحلـة معينة رصاعًا يف سـبيل احلرية 

والتقدم والتحرر من األفكار املتحجرة.

ثـم ما لبث هذا الـرصاع أن صار حربًا ضد ما يسـمى بالكهنوت وآل البيت 
واإلسـالم، ومن هنـج منهجهم من علـامء املذاهب، ثم انتقل هـذا الرصاع إىل 

حماربة ذات املدارس التقليدية حتت مسمى حرب القبورية والرشك. 
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ثـم مـا لبث الزمن يكّون هذه البؤر حتى برز الرصاع األخري باسـم آل البيت 
والتشيع ومتناقضات هذه القضايا عرب التاريخ، ونجد كل مدرسة جديدة حتت 
أي مسمى ديني أو اجتامعي إنام حتارب »بقايا املدرسة األبوية التقليدية« وتعمل 

عى اجتثاث ثوابتها وقواعدها ببث املتناقضات والشائعات. 

فنحن عى سبيل املثال ال احلرص نجد أن مدرسة حرموت تنتمي آلل البيت 
منـذ بروزهـا وحاربتها الفئات املتنوعـة هلذا الغرض، ولكنا مـع بزوغ املرحلة 
اجلديـدة مرحلة العوملة نشـهد بؤر الرصاع املفتعل احلامـل مفهوم النرصة آلل 
البيت املظلومني إنام حيارب منهج مدرسـة حرموت ذاته، ويضع الشـائعات 
والتهم ونقائض الفكر ليمسـخ عالقة آل البيت أنفسهم، وكأنام كان هؤالء من 
أعداء البيت الطاهر وليسوا من أصله وفصله، وهذه ِشنِْشنٌَة َأْعِرُفها ِمن َأْخَزِم.. 

وال جديد.. وإنام كام قال الناظم:

ُقوا َبنْيَ الُشُعوِب امُلْسِلَمْة واآلِل باإِلف�كِِ احَلِقِي َمْغَنَمْهوَفرَّ

أي: إن أهل هذه البؤر الفكرية املسـتجدة إنام يعملون عى تفريق الش�عوب 
املس�لمة كام يفرقون بني آل البيت أنفسـهم، وال يعتربون صحة النسـب بقدر 
مـا يعتربون املنهج واملذهب.. واملنهج واملذهب حمصور يف مدرسـة بعينها عى 

صفة من صفات االحتكار السيايس ال غري.

املَْس�َأَلْة َدَرْس�َنا  إذا  ن�ا  ِمن اجُلذوِر َزاَل َريُن امُلْشِكَلْةلٰ�كنَّ

ِفْكِروُعِرَفْت َأْسَباُب َهٰ��ذا املَْكِر بَِغْيِ  ىٰل  جُيْ ال  فاملَْكُر 
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يشـري الناظـم إىل رضورة دراسـة ظواهـر الفكـر والَعود إىل جـذور التاريخ 
حتـى ال َنْظِلـم، فالعامل املعـارص ملئ بَحَمَلـة األقنعة وربام كانـت هذه األقنعة 
ذات شـكل مقبول ورمز معقول، ولكنا إذا كشفنا عن حقيقة تكوينها وجذور 
تأصيلها برز احلق جلّيًا، وانكشـفت عورات اإلفك والزيف والُبْهَتان، وُعِرَف 
املكر وسـوء التدبري لدى محلة األفكار املسّيسـة سـواء يف التاريخ القديم أو يف 
التاريخ املعارص؛ وألن منهج السـالمة ال يسـمح لنا باللجاج، فاخلري كل اخلري 

يف متابعة من سلف وااللتزام بام كانوا عليه من التلميح دون الترصيح، )ۉ 
ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ( ]املائدة:41[.

فْلُيَتابِ�ْع احَل�قَّ  َأَراَد  ِسَّ ال�َوالِء ِعْن�دَ َمْن ُيَش�ايِْعَفم�ْن 

ُلوَن ِمْثُل َزْيِن الَعابِِديْن ُهْم ُقْدَوُة النَّاِس لُِدْنياَنا وِديْنفاأَلوَّ

يعيد الناظم القارئ إىل ما سـبقت اإلشارة إليه من رضورة االهتامم باالقتداء 
التام بمن سبق، سواء يف حّب آل البيت أو يف حتديد مفهوم التشيع هلم، فضابُط 
األمر دراسـة منهج األئمة كعـيل زين العابدين ومواقفه مـن حمبيه ومعارضيه، 
طنِي. فليسـت  وأمـا ُركام املراحل ووقائـع األحداث وروايات امُلَفْرطِني وامُلْفرِّ
قـدوة وال منهجـًا لألتباع وال لألشـياع؛ بـل هي أقاويل تر بمنهج السـالمة 
وتـورث املالمـة والندامـة يف الدنيا ويـوم القيامـة، ومنهج السـالمة قائم عى 
االقتداء وحسـن االهتداء، فاإلمام عيل زين العابدين كام أسـلفنا وضع قواعد 

منهج السالمة خلفًا آلبائه الكرام.
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َس�َناُهُم يف َكوِن َربِّ َش�اِرُقوَباقُر الِعْلِم َك�ذاَك الَصادُق

َشهيُد آِل الَبْيِت باحَلرِب اْبُتيِلْوِمْنُه�ُم اإلم�اُم َزيُد ْب�ُن َعيْل

يشـري الناظم إىل تسلسـل املنهج املبارك الداعي إىل السالمة من الفتن، وكان 
لإلمام حممد الباقر نصيب وافر يف محله ونرشه حتى وفاته باملدينة سـنة 117هـ 
وقيـل: 119هـ، وجـاء من بعده اإلمام جعفـر الصادق وكان جريئـًا صّداعًا 
باحلق، كانت له مواقف مع بني العباس، تويف باملدينة سـنة 148هـ وروى عنه 
األئمـة مالـك وأبوحنيفة وغريهـم، وأما اإلمام زيد بن ع�يل فقد هنج منهج 
جده احلسـني بن عيل وخرج عى هشام بن عبدامللك سنة 120هـ حماوالً إعادة 
األمـر إىل نصابه فذهب ش�هيد املطالبة بالقـرار، وإليه تنتمي املدرسـة الزيدية 

باليمن.

امُلْجتِه�ْد اإِلَم�اُم  َبْع�َدُه  َزِهْدوَس�اَر  ِفيها  اّلذي   ُّ
ِ

الُعَرْيض َذاَك 

 ال َيْرَتِكْس
ْ

في�م َعَلْيه النَّاُس م�ن َأْمٍر َدنِْسَقْد  َسَكَن الُعريَض َكي

والتعلي�ِم بالدع��وِة   الَكري�ِموَق����اَم 
ْ

وَن�ِش أخ�الِق النب�ي

يشـري الناظم إىل التزام اإلمام عيل العريي ابن اإلمام جعفر الصادق بمنهج 
السـالمة، وهـو يف هذا املنهج من أكثر إخوانه بـروزًا وظهورًا، ويكاد أن يكون 
يف تسلسل »مدرسة حرموت« ثاين الرجال احلاملني لواء منهج السالمة بعد 
اإلمام عيل زين العابدين. سـكن العريض باملدينة عى نحو أربعة أميال فنُسب 

إليها، وكان مشتغاًل بالعلم والدعوة والعبادة حتى وفاته سنة 120 هـ.
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ُث ��ُد امُل��َح��دِّ ��مَّ َوارُثوَب��ْع��َدُه ُمَ وللُعلوِم  َعاّلَمٌة 

ُل َم�نْ َق�د َس�َكَن الِعَراَقا �َه َلْ َي�زْل َس�ّباَقاَأوَّ
ٰ

ِم�ْن آِل َط��

أي: إن اإلمـام حمم�د بـن عيل العريي جـاء وارثًا ألبيـه، وكان حمدثًا بارعًا 
وعاملًا جلياًل ، وهو وارث للخالفة الرشعية وإمامًا علاًم، وهو أول من سكن 

البرصة من أرض العراق كام ورد يف »املرشع«)1( ومات هبا.

ِقيُب امُلشَتَهْر وْهَو اإِلَماُم احَلْبُ ِمْصباٌح َأَغْرُثمَّ َأَتى ِعيسٰى النَّ

وكان ُيعـرف باألزرق الرومي، فاق عى أقرانـه وُلقب بـ »النقيب« ألنه كان 
نقيبًا عى األرشاف، وكانت سريته وعقيدته سنية عى ما ذكره املؤرخ السيد عمر 
بـن علوي الـكاف يف »الفرائد اجلوهرية« ص 65 وبه دخـل آل البيت من بعده 
من ذريته مرحلة جديدة عى طريق ترسـيخ منهج السـالمة، وبه وبوالده وجّده 
العريي باخلصوص كان املتنفس األول ملفهوم التصوف يف أبنائه كموقف ضد 
الظلم واالسـتبداد، وخروج عى املألوف من مواقف الساسة وعلامء السلطان، 
ويف هـذه املرحلة مرحلة القرن الثالث بدأت األنفـاس الذوقية الصوفية خترتق 
الواقع اإلسـالمي كلغة بديلة عن لغة القرار املنحرف وأنفاسـه الظاملة وبرز من 

)1( »املرشع الروي يف سرية السادة بني علوي« للعالمة حممد بن أيب بكر الشيل.
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كبار رجاهلا اإلمام أبو احلارث املحاسبي)1( واجلنيد)2( وبرش احلايف )3(.

كام برز رجال املذهبية السنية التي جاءت من واقع منهج السالمة كأيب حنيفة 
ومالـك والشـافعي وأمحد ومن أخذ عنهـم وارتبط هبم، وهـم الذين مل حيملوا 
سـالحًا لرتسـيخ مذاهبهم ومل ينازعوا حاكاًم ومل جيّيشـوا أحدًا ضد قرار، وإنام 
ناصحـوا األمـة حاكاًم وحمكومـًا ، واختذوا ألنفسـهم موقفًا وسـطًا حيفظون به 

العلم الرشعي واألدب املرعي دون إفراط وال تفريط.

العرض الثاين

وٕاْزداَدِت اأُلُم�وُر َتْعِقيَدًا َوبِيْلَتواَلِت اأَلْحَداُث ِجياًل َبعَد ِجيْل

ِت اأَلْعواُم يف َحْرٍب وَناْر والَق�َراْروَمرَّ ال�َوالِء  َع�ىٰل  وِفَت�ٍن 

يشـري الناظـم إىل مرحلة أواخر القـرن الثالث وبداية القـرن اهلجري الرابع، 

)1( هو احلارث بن أسد البغدادي املحاسبي تويف سنة 243هـ.
)2( اجلنيد بن حممد تويف سنة 298هـ.

)3( تويف برش احلايف سنة 227هـ.
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وفيهام كانت الظروف السياسية مضطربة غاية االضطراب وخاصة يف العواصم 
كالعراق ومكة واملدينة والشام.

ٕاهللِ َأْه�ِل  َمْنَه�ُج  َي�َزْل  َيْرع�اُه َرْغ�َم اإِلْف�ِك ِحْفُظ ٕاهللِوَلْ 

امُلَم�ْن�َه�ِجِبَمْن َبِقي ِمْن َأْهِل َهٰ��ذا املَْنَهِج �اَلَمِة«  َن�مذِج »السَّ

يشـري الناظم إىل أن املرحلة ما بني مرحلة اخلالفة الراشـدة حتى هناية مرحلة 
اإلمـام احلسـن بـن عـيل ريض اهلل عنه ومـا جرى بعـد ذلك من مرحلـة امللك 
العضوض، وانقسـم القرار ذاته كام انفصـل الدين عن الدولة، بقي قرار العلم 
الرشعـي عـى منهج السـالمة حمفوظًا بحف�ظ اهلل تعاىل وبمـن حباهم اهلل من 
أهـل هـذا املنهج خالل القرنـني الثاين والثالث الذين أسسـوا ثوابـت املذهبية 
وأصـول علم الذوق )التصوف( مربوطًا بسـنده إىل الكتاب والسـنة، كاإلمام 
أيب حنيفـة، ومالـك، والشـافعي، وأمحـد بن حنبـل، وهم محلة املنهـج الفقهي 
املعتـدل، واحلـارث املحاسـبي واجلنيـد وبرش احلـايف يف محل منهـج التصوف 
الذوقي السـليم، وكانت أنفاسـهم تنترش يف الواقع العريب واإلسـالمي جماورة 
ألنفاس احلكم العضوض وعلامء السلطان اجلائر، إالَّ أن الشعوب ذاهتا تقبلت 
لغة احلكمة واملوعظة احلسـنة ولغة اإلحسـان اخلالص »َأْن َتْعُبَد ٕاهلَل َكَأنََّك َتَراُه 
ُه َيَراَك«، فكان هبذا ثقل ميزان منهج السـالمة يف سـري الواقع  فإِْن َلْ َتُكْن َتَراُه َفإِنَّ

الشعبي يف العامل كله.

امُلَهاِج�ُر َب�َرَز  �ذا 
ٰ
َه� ُد امُلَصابُِرَأْثَن�اَء  َنْسُل اْبِن ِعيس�ىٰ َأْحَ
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أي: أثنـاء هـذه االضطرابـات كان اإلمام املهاج�ر بالبرصة وقـد أحاطت به 
ظروف احلرب والفتن والقالقل، فال يكاد يسـتقر األمن وال يستتب، فقد استبد 
أصحـاب القوة من األمـراء واملامليك مما اضطر بعض الناس أن يقيم عى نفسـه 
وبيتـه حارسـًا أو خفـريًا، وبلـغ الضعف باخلليفـة وعامله حد العجـز عن ضبط 
األمـور فانتـرشت الفوىض، وطمـع يف السـلطان كل طامع كالقرامطـة والزنج 

وغريهم.

وكان اإلمـام املهاجـر قد أخذ العلوم وتربى تربيًة حسـنًة يف بيت أبيه عى عزٍّ 
وسـالمة وحسـن أدٍب وحفظ القرآن وعلومـه)1( وأخذ العربيـة وعلومها)2(، 
وتفّقـه أوالً عـى مذهـب اإلماميـة ثـم نبـذ التقليـد واجتهـد ومال أخـريًا إىل 
 املذهب الشـافعي يف االستدالل واسـتقر عى ذلك، صحب أبا العباس الكبري 
ابـن برش بن احلارث احلايف وغريه، وتـوىل النقابة بالبرصة بعد وفاة أخيه حممد، 
ثم توىل إدارة األوقاف عى األرشاف قاطبة، ثم لزم السلوك وصحب الصوفية 
وحبـب إليه اخلالء سـيام بعد ما رأى مـن احلوادث املفجعة ودخـول القرامطة 
إىل البـرصة، وكان اإلمام أمحد أثناءها خمتفيًا يف بئر له هو وأهله -أي: بسـتان- 

واحتجب عن الناس، وترك االختالط باخللق.

)1( عى اإلمام القاسم بن أمحد اخلياط.
)2( عى يد احلسني داود بن احلسن بن عون بن منذر بن صبيح املقرئ املعروف بالنفار. اهـ 

ترمجة أمحد بن عيسى ، عن مقدمة السيد ابن جندان عى مسند املهاجر.
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وما َجَرٰى لآلِل ِمْن ُس�وِء ٕاْبتاِلَفَهاَل�ُه اأَلْم�ُر اّلذي َق�ْد َحَصاَل

َتَب�ّدَدا َمْنَهَجُه�ْم  َرأٰى  وٕاْنَش�َغُلوا َع�ِن اُلدٰى بِ�م َبَداَفَق�ْد 

�لِ َكتُّ والتَّ اِع  ال�صِّ ِفْتَن�ِة  َع�ىٰل ال�َوالِء والَق�راِر امُلْعِضِلِم�ْن 

يشـري الناظم إىل ما شـهده اإلمام املهاجـر يف آل البيت ومـن حوهلم من آثار 
الفتـن واحلـروب واملنازعـة حتى قيل: إنـه َترك التزيـي بـزي األرشاف خالل 

بروز فتنة القرامطة)1( واستخار اهلل يف اهلجرة من أرض العراق.

بُِجْمَل�ٍة ِم�ْن َأْهِل�ِه َع�ىٰل ٕاتِّفاْقَفقَرَر اخُلُروَج ِمْن َأْرِض الِعراْق

العـام  بـني  مـا  نقـل يف  مـا  بـن عيسـى عـى أصـح  أمحـد  اإلمـام   هاجـر 
 316ـ   317 هـ  إىل احلجاز ، وهتيأ بالزاد وصحب معه زوجته زينب بنت عبداهلل بن 
احلسن بن عيل العريي ابن جعفر الصادق وولده عبيداهلل وهو يف سن العرشين 
من عمره)2(، وخدمه جعفر بن عبداهلل األزدي الطويس ـ وهو جد املشـايخ آل 
باخمدم ـ ومواله شـويه بن فرج اهلل األصبهاين ـ وهو جد آل شـوهيـ وخمتار بن 

عبيد بن سعد ـ وهو جد املشايخ آل باخمتار ـ ومجاعة من بني عمه.

اِم الشَّ َنْحَو  ِريَق  الطَّ ��َذ  َ احَل�راِموٕاتَّ الَبَل�ِد  َنْح�َو  وَع�اَد 

قال السيد ابن جندان يف ترمجته بمقدمة املسند: مّر صاحب الرتمجة يف رحلته 

)1( ذكر ذلك ابن جندان يف ترمجته يف مقدمة املسند.
)2( ذكر يف حتقيق »شمس الظهرية« ص51 ج1: أن لإلمام املهاجر أربعة أوالد، هم: عيل 

وحسني وعبيداهلل وحممد، وكلهم يف العراق إاّل عبيداهلل املشار إليه يف املتن.
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إىل احلجاز ببلدان الشـام واملوصل وفلسطني ولقي فيها مجلة من احلفاظ وأخذ 
عنهم وسمع منهم وحدث عنهم، ثم قدم املدينة فاستقبله أهلها بالرتحيب.

�َنْنوَحجَّ ُثمَّ َس�اَر يف َأْرِض الَيَمْن يِ�ي السُّ ِم�ْن َبَل�ٍد مِلِْثِلَه�ا ُيْ

وكان حجـه عـام 317 هـ بعد مكوثـه يف املدينة قرابة العـام، وقد حصل أن 
دخل القرامطة ويف العام الذي سـبقه إىل احلـرم الرشيف وأهلكوا من احلجاج 
الكثـري، وبعـد احلـج توجه املهاجر ومن معـه إىل أرض اليمن. ذكر السـيد ابن 
جنـدان: إن مـن أكابـر مـن اسـتقبله يف اليمن العارف باهلل موسـى بـن ميمون 

احلرمي ودعاه إىل اإلقامة بتهامة فأبى.

ُنُزوَل�ُهم ِمْن ُدوِن َأْقَصٰ ِوْجَهتِْهوٕاْخَتاَر َقْوٌم ِم�ن َبنِ�ي ُعُموَمتِْه

يشـري الناظم إىل اختيار بعض الركب ممـن كان مع اإلمام املهاجر النـزول يف 
أرض اليمن ـ كام سـبقت اإلشـارة إليه ـ ونفع اهلل هبم يف تلك النواحي وكانوا 
هبا مثاالً حقيقيًا لنرش منهج السـالمة بني الناس، مما يؤيد خروج هؤالء األئمة 

من أرض العراق حاملني هذا املنهج وقائمني به، واهلل أعلم.)))

َقْة امُلْشِ ِسهاِم  ويف  ُدٍد  ُسْ َأَحيا ِبِْم َموالَي تِلَك املَْنِطقْة)1(يف 

إىٰل ْكَب  الرَّ امُلهاِجُر  ��َه  ِق البِ�الِد يف ِجب�اٍل وَخ�الوَوجَّ رَشْ

ُدد : واد من أودية التهائم بناحية املراوعة سكنه جد آل الُقَديمي، وسهام: واٍد بناحية  )1( رُسْ
زبيد سكنه جد األهادلة.
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موَت الَواِدْي ِم�ْن َدْوَع�ِن اأَلْيَم�ِن يف البِ�الِدَحَتٰى َأت�ٰى حَلْضَ

يشري الناظم إىل رحلة املهاجر جهة الرشق حتى نزل بوادي دوعن مبتدئًا بقرية 
اجلُبيل، واختلف الرواة يف شأن دخوله إىل هذه القرية، فقد قيل: إن هبا مجلة من 
حمبيه وشيعته وكان هلم فضل استضافته خالل التقائهم به يف احلج، وقد بقي يف 
هذه القرية سنوات وتزوج هبا وُأنجب له ابٌن مدفوٌن هبا، ثم انتقل إىل اهلجرين، 
ثم إىل قارة بني جشري، ثم استقر يف »احلَُسْيَسة«، وقد ذكر بعض الرواة أنه تردد 

عى تريم ونواحيها والتقى بعلامئها وأخذوا عنه وارتبطوا به)1(.

َش�ْنَئاِن ِذي  ُكلَّ  َيْدُع�و  فَق�اَم 
ْ

اإلْيَمنِي باُلدٰى  ِغ��رٍّ  وُك��لَّ 

ال�َدواْمَحَتٰى ٕارَتضاُه الُكلُّ َشْيخًا وإِماْم َع�ىٰل  لَِرْأيِ�ِه  وَأْذَعُن�وا 

أي: إن املهاجـر منذ حلوله بحرموت ومهمته إصالح ذات البني ومعاجلة 
شؤون األمة باحلسنى واحلكمة ومجع الكلمة بني أهل الفرق واالختالف حتى 

أذعن اجلميع لرأيه، وقبلوا مشورته ورغبوا يف االجتامع حتت رأيته.

َبَدا َرأَيًا  َأَحٌد  الِْف  خُيَ الِ�ْف باحِلواِر ُأْرِش�َداوَلْ  وَم�ْن خُيَ

�ِل بالتَّ�َع�قُّ �لوِك األْمثِلوَع�اَل�َج األُم��وَر  وَب�ْذِل َم�اٍل والسُّ

أي: إن املهاجـر اجتمع عليه الكل، ومل خيالفوا له رأيًا وال مشـورة، ومل يثبت 
استخدامه للسالح ضد أحد ومل جييش عسكرًا، ومل خيض حربًا حتت أي سبب 

)1( أشار إىل ذلك املؤرخ الشاطري يف »األدوار« ص159.
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كان، بـل كام قال الناظم: عالج األم�ور بالتعقل واحلوار وببذل املال يف حمله 
وبحسن األخالق.

امُلِفيَدْة ال��ِزَراع��َة  َس���َع  الَسِديَدْةَووَّ املَ�واِق�َف  �َع  وَش�جَّ

الُعي�وُنَحَتٰى ٕاْس�َتَكاَن الَوادُي املَْيُموُن ِت  َق�رَّ وباألَم�اِن 

كان مـن مشـاريع اخلري التي قـام هبا املهاجر يف حرموت، وكانت سـببًا يف 
اسـتتباب األمن وكثرة اخلري واألرزاق رشاء األرايض الزراعية واسـتصالحها 

وهبتها لألتباع لتشجيعهم عى االستيطان والعمل الزراعي وكثرة اإلنتاج.

امُلميَزْة املَ��ْدَرس��َة  ���َس  َمّي�َزْهوَأسَّ بالِعل�ِم واألخ�الِق َربِّ 

يشري الناظم إىل مسمى »مدرسة حرموت« وهي املدرسة اجلامعة ألشتات 
الفئات والرشائـح االجتامعية املتنوعة بالوادي، وهي املدرسـة الواعية القائمة 
عى القواسـم املشرتكة بني الناس يف الديانة وحسـن التعايش يف احلياة من غري 

إفراط وال تفريط.

اأَلَوائِ�ِليف َهٰ��ِذِه األثن�اِء ِم�ْن َمراِح�ِل َمذاِه�ُب  �َعْت  َتَوسَّ

ْ
ْت يف الَعاَلِ اإِلْس�اَلمي وٕاْنَتَشَ

ْ
احَلامي اَلِم  السَّ ِسَّ  َحاِمَلًة 

يشـري الناظم إىل شـمول التأثر يف العاملني العريب واإلسالمي بمنهج السالمة 
الرشعـي الـذي قام عليه هنج األئمة الكرام وهو ما ُيعرف بمذهب أهل السـنة 
واجلامعة التي انترشت يف بالد املسـلمني بأسـلوب احلكمة واملوعظة احلسـنة، 

وكانت اختيارًا مصرييًا آلل البيت ولغريهم من علامء األّمة.
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ْوِق الذَّ ِعْلِم  ِرجاُل  املَْرُم�وِقوِمْثُلُهْم  التََّص�وِف  وَس�ادُة 

يشـري الناظـم إىل تضافـر انتشـار مذهب السـنة واجلامعة مع انتشـار مذهب 
التصوف اإلسـالمي، ففي املرشق كانت املدرسـة القادرية للشيخ عبدالقادر 
اجليالين، ويف املغرب كانت املدرسـة الشـعيبية املغربية وهبام انترش التصوف يف 

العامل.

ِة ْم َأْه�ُل اُل�َدٰى يف اأُلمَّ ِةُقْدَوُتُ اَع َحْوَل الِقمَّ َمْن َترُكوا الصِّ

َعِلي�ِم والتَّ بالِعْل�ِم  ْفِهي�ِموٕاْش�َتَغُلوا  والتَّ احِلْكَم�ِة  وَدْع�َوِة 

أي: إن هـذه املدرسـة األخالقيـة مل تـأِت من فـراغ؛ بل انطلقـت عى هدى 
أئمـة اهلدى الذين تركوا زهدًا وتعففًا مسـألة ال�رصاع حول املطالبة باحلكم 
والقـرار، واجتهـوا هلدايـة الشـعوب بالعل�م ونـرشه والتعليم وفتـح أربطته 

وزواياه ومدارسه.

واإِلَحْنوٕاْعَتَزُلوا َأْه�َل النِّ�َزاِع والِفَتْن لِْلُحُروِب  َداٍع  وُكلَّ 

أي: اختذت هذه املدارس موقفًا عمليًا من كافة اجلامعات والفئات التي تنازع 
وتصارع مثرية الفتنة والفرقة واحلرب املذهبية الطائفية أو القبلية.

األْدِعي�ا والُغ�الِة  الُبَغ�اِة  َج اأَلْتِقياِم�َن  وٕاْسَتْخَلُصوا للنَّاِس َنْ

يلمـح الناظـم إىل املوقف التـي وقفها أهـل املذهبية والتصوف مـن املناهج 
والدعوات األخرى، وتشـري إىل مسـميات البغاة والغالة حيث يعتقد بعض 
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املغرضني أن أهل السـنّة والتصوف قد ساوموا مراحل الظلم، وتعاونوا معهم 
ورضـوا بـام فعلوه، ويدللون عى هـذه األقاويل ببعض النصـوص التي ُيطعن 
فيها ملساسـها برشف آل البيت أو عصمة صاحب الرسـالة، وهذه جزئيات ال 
تنخر يف منهج السالمة وال تؤثر عى مواقف األئمة من آل البيت الراغبني هَنْج 

االطمئنان واألمان واملقتدين بسيد ولد عدنان.

فالبغـاة الذين نصت عى خروجهم أحاديث املصطفى أو ثبت جتاوزهم حّد 
األدب مع األمة والرسـالة، فمنهج السـالمة ال يامليهـم وال يرىض عنهم وإنام 
يعرض عن ذلك كله اقتداء بقوله تعاىل: )ڃ چ چ (  ]األعراف:199[، 
كام أهنم ال يميلون إىل ما يميل إليه الغالة يف كل مذهب ومنهج، فكال األمرين 
خطأ من وجهة نظر أهل »منهج السـالمة« وهو ما يسـمى باإلفراط والتفريط، 
استخلصوا ألنفسهم وأتباعهم هنج األتقيا وهو املنهج الذي رسمه صى اهلل 
عليـه وآله وسـلم عام الفتح مـع قريش عندما أطلقهم، وقالـوا: أنت أٌخ كريم 

َلقاُء«. وابن أٍخ كريم، قال: »ٕاْذَهُبوا فَأْنُتُم الطُّ

وهـذا الدليل عى العفو بعد القدرة عـى العقاب، وهو موقف اإلمام عيل يف 
صاحبيـه يف مسـألة اخلالفة وقبوله االنطـواء حتت إمرهتم مستشـارًا طيلة عمر 
اخلليفة األول والثاين والثالث ومل حيمل سـيفًا ومل جييش حمبًا وال مبغضَاً، ومثله 
موقـف اإلمام احلسـن يف تركه القرار وموقعه ألجل سـالمة دمـاء األمة، وكم 
مـن هـذا النمط يف أئمة الديـن اخللفاء نامذج وصور وأمثلـة، وقد تقدم الكالم 
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يف ذلك.

اَل امُلَؤصَّ َمْنَحاُه�ُم  َنَح�ا  َمْوَت َنَزاَلوَم�ْن  كِمْثِل َم�ْن يف َحْضَ

ِد امُلهاِجِر الَعَشائِِرِمْن َبْع�ِد َعْصِ الَس�يِّ يِف  َة  نَّ السُّ ُخوا  َرسَّ َقْد 

يشـري الناظم إىل تسلسل منهج السـالمة يف هذه املراحل بني أتباع أهل السنة 
واجلامعة يف سـائر بالد املسـلمني، ومنها بالد حرضموت التي هاجر إليها ابن 
عيسـى مؤسسـًا هلذا املنهج وراعيًا له ومن بعده أوالده وأحفاده وأتباعه، وقد 
انتـرش العلامء مـن أهل البيت وغريهم يف سـائر بقاع األرض عـى ذات املنهج 
املشـار إليـه يف املذهبية والتصـوف، إالّ أن بعض املذاهب الفقيهـة كالزيدية يف 
اليمـن مل ُتـوِل التصوف باالً وخاصـة يف جوانبه املعرفية بعد توسـع العمل به، 
إالّ أّن مذهبهـم الفقهـي من أقدم مذاهب اإلسـالم وله مكانته بني أهل السـنة 
العتداله وسـالمة منتهجه األصويل ما عدا بعـض اجلوانب التي ال تعني عوام 

األمة بوجٍه أو بآخر وهلا ضوابطها لدهيم والتحفظ عليها لدى غريهم.

ويف قول الناظم: قد رس�خوا الُس�نة يف العش�ائر إشـارٌة إىل دور املهاجر 
ومدرسـة أبنائه وأحفاده يف اختيار املذهب السني بحرموت وتأييده باعتباره 
مذهبًا شـعبيًا وليس مذهبًا سياسـيًا أو مسّيسـًا، وقد اختلف بعض الباحثني يف 
هـذه املسـألة؛ ولكن بعـد املتابعة والتقيص وحتقيق املسـألة تبـني اعتناء املهاجر 
ذاتـه يف العـراق وما بعـد مرحلة العراق باملنهجية السـنية وبالتصـوف وإنام يف 
بداية بروزه وظهوره آنذاك، أشـار إىل ذلك عدد من الباحثني أمثال الشـاطري 
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واحلامـد، وأمـا ابن جنـدان يف ترمجته للمهاجر يف مقدمة املسـند فقد أكد بأخذ 
املهاجر ملذهب السـنة والتصوف وهو يف العراق، وكان ألبنائه وأحفاده وأتباع 
مدرسـة الدور التام يف االعتناء باملذهب السـني وحسـن األدب مع غريه دون 

إفراط وال تفريط.

احَلَضاِرَم�ْة �َز  يَّ
َتَ ُهَن�ا  الَدائَم�ْةوِم�ْن  باملََزاَي�ا  الُق�ُروِن  َع�ْبَ 

يشـري الناظم إىل متيز احلضارمة إىل اليوم بمميزات خاصة نشأت يف جمتمعهم 
احلرمي كثمرة من ثمرات منهج السالمة، وقد قال اليافعي:

ُمسلِّام َحرموَت  بوادي  َرْحَبامررُت  مبتساًم  بالبرِْشِ  فألفيُته 

الُعٰى َجهابذِة  من  فيه  َغْرَباوألفيُت  وال  َقًا  رَشْ ُيلَقوَن  ال  أكابَر 

وصفـة هـذا التفرد املوصـوف عن هـؤالء كوهنم أخـذوا بمنهج السـالمة، 
فصـاروا عـى هـذا النمط الفريـد الذي يصعـب احلصول عى مثلـه يف الرشق 

والغرب، وقال اآلخر:

ميًا الَنابغيناولو َثّقفَت َيومًا َحْرَ يف  آيًة  جلاَءَك 

ويف هذا إشارة إىل الرتبة املعنوية اخلصبة التي صنعتها مدرسة حرموت يف 
األجيال فصاروا عى هذا الوصف.

ْرتَِق�ا ااِلٕ يف  َبع�َدُه  َيزاُل�وا  امُلْنَتَقٰىوَلْ  الَفِقيِه  َعْصُ  َأَتىٰ  َحَتٰى 

الَطريَق�ْة لِْلَمَدَرَس�ِة  احَلِقيَقْةَأَض�اَف  َعىٰل  ْيَف  السَّ وَك��َ�َ 

ُز يف كافة نواحي احلياة  أي: إن مدرسة حرموت منذ عهد املهاجر وهي َترْبُ
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العلمية والعملية حتى مرحلة القرن السابع اهلجري مع ظهور املدرسة الصوفية 
يف العامل، وأخذ الفقيه املقدم حممد بن عيل باعلوي هبذا املبدأ الذوقي فزاد عى 
هنج املدرسة ثوابت جديدة محلْت مسمى »الطريقة«، وقد أرشنا إليها يف سابق 

الرشح عى املنظومة.

يَع�ْة ِ الشَّ َثَوابِ�ُت  َرِفيَع�ْةفٕاْجَتَمَع�ْت  َبْوَتَق�ٍة  يف  وِق  بال�ذَّ

�ؤوِن وٕاْلتِزاْموٕاْزداَدِت النَّاُس ُهُدوءًا وَسالْم وَبْذَل ُجْهٍد يف الشُّ

أي: إن مرحلة الفقيه املقدم قد أحدثت جتديدًا عمليًا لسري املدرسة، وأبرزت 
مفهوم التصوف الذوقي املعتدل الذي ال غلو فيه وال إفراط وال تفريط.

بَِي�ِة الَتْ يف  �ُيوُخ  الشُّ ْع�َوِةوٕاْجَتَه�َد  وَفْت�ِح َأْب�واِب ٕاْنتِش�اِر الدَّ

ُمَْنَهجاَحَتٰى َغَدا يف َحْضموَت َمْنَهَجا َغ���ِيِه  َع��ْن  ُمَ��يَّ��زًا 

يشري الناظم إىل شمول التأثر بواسطة الفقيه املقدم وحليفه يف املرحلة الشيخ 
سعيد بن عيسى العمودي بمنهج السلوك والرتبية الروحية ونرش الدعوة إىل 
اهلل باحلكمة واملوعظة احلسـنة حتى صارت َشامًة مميِّزًة رجاَل حرموت حيثام 

نزلوا من بالد اهلل.

جاْل الرِّ ُج  ��رِّ ُتَ األمُّ  َرّباُت احِلَجاْلوَص��اَرِت  اأَلْجياَل  وَتْصَنُع 

أي: إن هـذه املرحلـة قـد حّولـت العلـم والعمل مـن كونه وظيفة املسـجد 
واملعالمـة وحلقـات العلامء إىل املنازل والبيوت، فقد انعكسـت الرغبة اجلاحمة 
لطلـب العلم ونـرش اآلداب عى قطاع املـرأة فتحولت إىل مربيـة أجيال داخل 
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املنــزل، وقامـت الزوجـة واألم بـدور املربية واملسـلمة، حتولت املسـاكن إىل 
مؤسسات تربية وتعليم.

��َس��ْت َأْربِ��ط��ٌة وَزاوي���ْة اِوَي�ْةوُأسَّ الرَّ ِفي�ِه  للِعل�ِم  وَمْعَه�ٌد 

والتَّْجِويِد للُقرآِن  ْوِحيِدواحِلْفُظ  ي�ِن والتَّ وِعْل�ُم َأْص�ِل الدِّ

يشـري الناظـم إىل تعدد مواقـع التعليم والتلقي يف هذه املرحلة، وتعدد مسـمياهتا 
ممـا يعكس حصول هنضة علميـة تربوية دعوية عظيمة يف أكنـاف الوادي عرف هبا 
اخلاص والعام أساس الدين وآدابه، وقد امتدت هذه املرحلة من القرن السابع حتى 

القرن التاسع اهلجري، ومن ثم بدأ االنتشار والرحلة من حرموت إىل العامل.

اإلْنَس�انِي الَع�اَلِ  يف  وا  لِْلِي�مِنوٕاْنَت�َشُ النَّ�اِس  ُكلَّ  َيْدُع�وَن 

أو َطَل�ٍب للَجاِه ُعْن�واِن املََرْضِمْن َغْيِ َسْيٍف أو ِسالٍح أو َغَرْض

أي: إن هـذه املدرسـة املباركـة قـد قدمـت للعامل العـريب واإلسـالمي مثاالً 
متفردًا يف نرش الدعوة إىل اهلل باحلكمة واملوعظة احلسـنة، واسـتطاع العديد من 
رجاهلا الذين ختّرجوا عى شـيوخ منهج السـالمة إدخال املئات بل اآلالف من 
شعوب العامل يف اإلسالم دون احلاجة للسالح أو املال أو السلطات أو اجليوش 

اجلراَرة.

ممـا يؤكد أن اإلسـالم قـد انترش بالقلـم والعلم واحلكمة يف كثـري من أفجاج 
األرض؛ لوجود الرجال احلاملني منهج السـالمة الرشعي، وقد أشـار الناظم 
إىل خطورة اجلاه والرغبة يف السلطان وأطلق عليها مفهوم عنوان املرض أي: 
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ِسـَمُته وعالمُتـه، فكثري من األمراض التي حّلت باملسـلمني خصوصًا إنام كان 
سـببها الرغبة يف اجلاه والسـلطان، وملا نزعت مدرسـة حرموت هذه الرغبة 
عـن قلـوب أتباعها صارت لدهيـم الرغبة البديلـة، وهي نفـع اجلميع وخدمة 

الكل هلل ويف اهلل طلبًا لثوابه ورغبًة يف رضاه.

ِ املَ�ع�الِ��ِموٕاْنَتَفَع�ْت ِبِ�ْم ُش�ُعوُب الَع�اَل َل�َة  ُجْ ُأَخ�يَّ  فٕاْنُظ�ْر 

يشـري الناظـم إىل مـا تقرر لـدى أهل التاريـخ والسـري والرتاجم مـن انتفاع 
كثـري من البـالد التي دخلها رجال مدرسـة حرمـوت وبقيت هلـم إىل اليوم 
اآلثـار واملعـامل والذكريات؛ بل بقي إىل اآلن يف بلدان أخرى نامذج واسـعة من 
مدارسـهم وأربطتهم وأبنائهـم ومريدهيم كام هو يف اندونيسـيا وماليزيا واهلند 
وسـيالن ورشق إفريقيـا وغريهـا، وقد تناول هذا االنتشـار املحمـود مجلة من 
تاب واملؤرخني مثل السـيد صالح بن عـيل احلامد يف »تاريخ حرموت«،  الكُّ
والشـاطري يف »األدوار« ، وحممد ضياء شـهاب يف حتقيق »شـمس الظهرية« ، 
وتوسـع كثريًا يف هذا اجلانب، والسيد علوي بن طاهر احلداد يف »تاريخ دخول 

اإلسالم إىل الرشق األقىص« وغريها.

َتَرٰى ٕاْختاِلَف الَقْوِم عن َخواِرِجيف َداِخِل األْوَطاِن أو يف اخَلاِرِج

يشـري الناظم إىل انتشار تالميذ وأتباع هذه املدرسة يف داخل الوطن بدءًا من 
وادي حرمـوت ونواحيـه، ثم إىل أفجـاج بالد اليمن شـامهلا وجنوهبا، ومن 
ثـم إىل خـارج بالد اليمن كـام هم يف احلبشـة والصومال واحلرمـني الرشيفني، 
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ويتميز هذا االنتشـار منذ بدايته إىل عرصنا باحلكمة واملوعظة احلسنة والتلطف 
باخلـاص والعـام واملناصحـة للحاكـم واملحكـوم خالفـًا ملا بـرز يف الدعوات 
األخـرية التي محلت عـى ظهرها نقض أعـامل الدعاة املتقدمـني وتتبع آثارهم 
وقبورهـم وتالميذهـم وعاداهتم وعباداهتـم، ووصم هذا املظاهر بمسـميات 
الرشك والبدعة والضاللة، ثم ما برز من داخل هذه البؤر من مجاعات انفعالية 
عـي احلرص عى الدين ولكنّهـا متارس العنف والبرت والقتل يف املصلني عى  تدَّ
غري متييز وال بيان وال حّجة، وقد شـمل رضرها العامَل كّله، مع أن اإلسـالم قد 

سبق نرشه وتعليمه للناس بغري هذا العنف واالندفاع.

وقصدنـا من هذا اإليضاح تأكيـد العمل بمنهج السـالمة، وأن النامذج التي 
أخذت هذا العلم وتشبعت به، ومتكنت من تغيري وجه العامل باحلكمة واملوعظة 
احلسـنة. وأما الذين أخذوا علمهم عى غري منهج السالمة ونظروا إىل اإلسالم 
مـن خـالل ما فهموه من القتـل والبرت والرصاع فهذا الشـأن جدير هبم كام قال 

الشاعر: 
- وُكلُّ إناٍء بالذي فيه َينَْضُح -

وال عالقـة هلـذا األمر بشـأن اجلهاد يف سـبيل اهلل، فاجلهاد يف سـبيل اهلل أمره 
معلـوم وهو واجب برشوطه عى كّل مـن وجب عليه اجلهاد من غري َلْبٍس وال 

تسييس وال تدنيس.

وقـد أرشنـا إىل هـذا يف الـرشح لعلمنـا أن البعـض يتخـذ من مفهـوم منهج 
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السـالمة الذي أرشنا إليه تعطياًل للجهاد ودعوًة للخمول والعزلة واستسـالمًا 
لذوي السلطان واحلكم ومماالًة هلم، واألمر ليس كذلك ولكن لكل مقام مقاٍل 

ولكل ظرف حكم وحال.

ِف َقْد َب�ِق�ي يف اخَلَلِفَه�ذا ِمث�اٌل َعْن زم�اِن الَس�لَّ ٍء  ف�َأيُّ َشْ

يشـرُي الناظم إىل امُلقابلة َبني ما َسبقت اإلشـارة إليه من نجاح منهج السالمة 
يف خدمة اإلسالم يف الداخل واخلارج برشوطه املذكورة يف هذه املنظومة، فأيُّ 
يشء ق�د حققـه اخللف الذيـن عزفوا عن منهـج السـالمة، واندرجوا ضمن 
الدعـوات واملنّظامت واألحزاب واحلكومات والفئـات واجلمعيات، زهدًا يف 

املدرسة األبوّية ومعاداة هلا ونكاية برجاهلا. 

فاملقابلـة مطلوبـٌة عـى مسـتوى الداخل واخلـارج، ومع هـذا وذاك فاملقابلة 
مـن وجهـة نظرنا ال تعني العـودة إىل املايض بحذافريه، وإنـام النظر يف الثوابت 
واألسـس واالعرتاف بنجـاح األوائل رغـم ظروفهم وإمكاناهتـم املحدودة، 
ومن ثم النظر إىل ظروفنا وإمكانياتنا ووسائلنا املعارصة، ومع هذا فنحن نعاين 
غزو األعداء ومتكنهم من السـيطرة عى كافة شـؤون حياتنا ومصرينا وانقطاع 
تأثرينا عليهم واسـتمرار تأثريهم علينا بنجاح، وهلذا نجد الناظم يشري إىل هذه 
احلالـة التي طرأت عى األمة ويفرسها تفسـريًا تارخييًا مقرونًا بسـري األحداث 

والتغريات.
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ْنِحس�اُر َق�ْد َبَدا ِم�ْن َبعِدَما احِلَمٰىَفااِلٕ َأْرِض  يف  الَقراُر  َق  َتَزَّ

يشري الناظم إىل أن بداية العد التنازيل الذي حصل يف العامل العريب واإلسالمي 
كان مقرونًا بسـقوط قرار الدولة اإلسـالمية الواحد، وهذا السقوط كان نتيجة 
للمؤامـرات اخلارجيـة والغفلة الداخلية لدى املسـلمني، حتى متكن العدو من 
استغفاهلم وسحب قرار احلكم اإلسـالمي العام واستبداله بالقرارات القومية 
املتعـددة ، وجتزئة الوطن الواحد؛ ليصبـح عدة كيانات وجمموعات متفرقة من 
احلـدود والقوميات والقبائل مع إثارة الفتن والرصاعات واحلروب، وإشـغال 
كل بلدة من داخلها بالرصاع ومن خارجها بالُضغوط السياسـّية واالقتصادية، 
وهذا التعليل الذي يضعه الناظم يعدُّ جزءًا ال يتجّزأ من علم الدين، وال عالقة 
له بالتدخالت يف السياسة كام يعرب عن هذا بعض القراء أو بعض املشرتكني يف 
ِخداع األمة وتغريبها عن حقائق املصري سـواء عى املستوى اإلسالمي والعريب 
العام أو حتى عى مسـتوى جمريات األحداث التي حصلت يف الوطن امليمون. 

قال الناظم:

َم�ْوَت ال�َواِدْي ُه يف َحْضَ اِدوَح�دُّ احَل�دَّ ال�َواِرِث  اإِلَم�اِم  َعْه�ُد 

يشري الناظم إىل بدء انحسار منهج السالمة، وتأثر املدرسة والطريقة بام يدور 
من األحداث والوقائع، وإىل أن بدء ذلك كان عى عهد اإلمام احلداد باعتبار 
املرحلـة والزمن وهو القرن احلادي عرش وما يليه، حيث بدأ الرصاع اخلارجي 
ينال من القرار اإلسـالمي، وبدأت أطـامع الغزاة كالربتغال من قبل واإلنجليز 
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من بعد تؤثر عى أطراف البالد العربية واإلسـالمية، كام بدأ الضغط السـيايس 
عـى دولة اخلالفـة العثامنية يف تركيـا باعتبارها دولة القرار اإلسـالمي الواحد 

آنذاك.

ومع هذا االنحسـار من هذه احليثية العاملية فإن منهج السـالمة مل ينحرس ومل 
يضعف يف داخل املدرسة أو مواقعها العلمية والعملية؛ ولكنه دبَّ إليه الضعف 
واالنحسار من حيث التواصل مع العامل اخلارجي من جهة، وانعكاس احلروب 
والفقر واحلاجة عى محلة املنهج يف الداخل مما أّدى إىل األسـفار واهلجرة وختّى 
الكثـري من أهل العلـم عن مراكز التأثري والتعليم طلبًا للـرزق ودفعًا للحاجة، 
وبعـده َداَم الوئام سـنوات، ثم ارتدى العرص انحطاطًا وشـتاتًا، أي: ُبعيد هذه 
املرحلـة مرت سـنوات متامسـكة وخاصـة بظهور الشـيخ أيب بكر بن سـامل ثم 
ظهـور اإلمام احل�داد بحرمـوت؛ ولكنّها برغم ذلـك فقد بدأ فيهـا العهد 
القبـيل)1( والـذي نخر يف الواقع وأثر عى مواقع املدرسـة ورجاهلـا، خاصة إذا 

)1( كتب الشاطري يف »األدوار« )341 ، 377(: أعظم ظاهرة يف هذا الدور الظاهرة القبلية 
الفوضوية، فال دولة راسخة وال سلطنة مستقرة فيه، فقد اسرتسلت القبائل املسلحة 
تتطاحن  وأرس  فخائذ  إىل  نفسها  عى  منقسمة  قبيلة  كل  وجتد  والفوىض،  احلروب  يف 
وتتصارع وتظلم العّزل من املواطنني الذين يقيمون بينهم ظلاًم يبلغ بالبعض منهم إىل 
درجة ترويع النساء واألطفال وبيع األحرار واختطافهم وهنب األموال وقطع الطرق 
وإتالف النخيل وقتل األبرياء، وكل ينتقم من رعية اآلخر فيذوق أولئك الرعايا العّزل 
الوباء من االضطهاد والضغط واالستبداد الذي مل ينقطع طيلة هذا الدور، وال يكاد 
يصفو موضع فيها إال لتنتقل إىل املواضع األخرى، فالطرق املوصلة بني القرى واملدن 
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نظرنا إىل حجم التأثري السـابق هلذه املرحلـة، وقد عرب اإلمام احلداد يف قصائده 
عن هذه احلالة، فقال )1(: )1(

واألخيـارقـد كنـت يـا وادي األنـوار باخلـري  مشـحون 
واألرشارخـاٍل عن الشـوش واألكدار الـرش  حتـوي  مـا 
العـار زمـان  دهانـا  األعـامرحتـى  مـن  سـوء  بخلـٍف 
باألسـباب مفتـون  والصـربوكل  احلـق  عـن  خـال 
وادينـا عيـش  شوشـوا  والعـدوانهـم  والبغـي  بالظلـم 
نادينـا صفـوا  باحلـرص والشـح والطغيانوكـدروا 

 وحتدث اإلمام احلداد وهو رجل املرحلة وإمامها عن لوعته وشجونه لرجال 
هذا املنهج منهج السـالمة الذي برز فيه علاًم، وعرب عن هذه اللوعة يف قصيدته 

العينية، بقوله:
عـن جـريٍة بـني الُعذيـب ولعلـِعفاسـمْع هديُت والتكن يب عاذالً
ألرٰى وأسـمَع ما َيُروق ملسـمعيقـد طاملـا طوفـت بـني خيامهـم

واألودية ال جتد فيها ذا زاد إال وبجانبه خفري، ومالك النخيل والزرع األعزل ال يتمتع 
بالرطب وال يأكل من احلب إال إذا شاركه القبيل املسلح، وكل من حدثته نفسه منهم 
القوي أي حساب، وال ينجو من  إرادته بدون أن حيسب لغري  نفذ  الغزو  أو  بالسطو 
جرائمهم إال من اعتصم بإحدى احلوط أو بوجاهة أحد املعتقدين، أو يأوي إىل ركن 

شديد من القبائل فيحميه بخفارة »سيارة« أو بقرابة أو بصهارة أو ألي مصلحة .
)1( »الدر املنظوم« ص250.
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وسـمعت لكن ما يفّيض مدمعيفرأيـُت لكن مـا يـذّوب َمهجتِي
ألحبـٍة وتشـتت  ُفرقـٍة  بلقـِعمـن  واٍد  كل  يف  وتبـدد 
مـن مجعهـم مـا مل يكـن بمصـدِعحلَّْت هبم ُنـوب الزمان فصدعْت
جممـِعوجـرٰى عليهم ذلـك األمر الذي كل  تفريـق  شـأنه  مـن 
بـٰى واملربِعَفَتوَحشـْت من بعدهـم وتنكرْت مـن ُبعدهـم حـال الرُّ
يبـَق يف تلـك الربـوع وأهلهـا مـن خمرٍب أو من جييـب إذا دعي)1(مل 

)1(وأفـاض اإلمـام احلـداد يف قصيدتـه عـن أهل هـذا املنهج وبكاهـم بأحر 

الدمـوع، وقـد رشح العالمة السـيد أمحد بن زين احلبيش هـذه القصيدة رشحًا 
وافيًا سامه »رشح العينية« أحسن فيه وأجاد.

وكان مـن مـدَركات اإلمام احلـداد يف هذه القصيدة أن بـدأ نظمه عن رجال 
منهج السـالمة مبتدئـًا باإلمام عيل زين العابديـن ريض اهلل عنه ثم ارتفع بذكر 
نخبة منهم كالباقر والصادق وابن عبدالعزيز وأويس القرين وغريهم من رجال 
الزهد، ثم عاد إىل ذكر رجال مدرسـة حرموت مبتدئًا باإلمام العريي وهو 
أول من هنج منهج السـالمة من آباء املهاجر وجتاوز مشـكلة املطالبة بالقرار أو 

املشاركة فيه، فقال:

وِعوأصولِنا وشـيوِخنا من سـادٍة فا�سـمْع  نبويـٍة  علويـٍة 
ويليه عيسـٰى ذو املحلِّ األرفِعالشـيِخ نـوِر الّديـن ثـم حُممـٍد

)1( »الدر املنظوم« ص 366-356.
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وتناول العديد من سلسـلة الرجال بحرموت ثم عّرج عى الشـيوخ الذين 
ارتبط منهجه هبم، فقال:

عنهـُم أخذنـا  منهـم  علَم الطريِق القصِد فا�نصْت وا�سمعومجاعـٌة 

وذكر مجلة من شيوخه األكارم أهل الفضل واملكارم.
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العرض الثالث

ْ
َل�ّم��ا َأَصاَب الَعاَلَ اإلس�المي

ْ
َداُء الُغث�اِء الَش�اِمِل اإلعالم�ي

ِرجالِ�ِه ِم�ن  الَق�راُر  َأْجَيالِ�ِهوَس�َقَط  يف  ا�هللِ  ِدي�ُن  وَض�اَع 

يشري الناظم إىل مرحلة العهد القبيل وبروزها مرافقًة وثمرًة ملا أصاب العامل 
اإلسالمي بعمومه، والعريب بخصوصه، من بدء ظهور مرحلة الغثاء والوهن 
التـي أخرب النبي صى اهلل عليه وآله وسـلم عن بروزهـا يف األمة، وهي املرحلة 
التي سقط فيها قرار اإلسالم املوحد، واستوىل عى القرار نخبة من اليهود ومن 
ُهم يف مقر احلكم العثامين باآلسـتانة)1(، فصاروا يتآمرون عى اإلسـالم  َلـفَّ َلفَّ

واملسلمني من موقع القرار ذاته، قال الناظم مشريًا إىل ما تآمروا عليه:

وَمْنَه�ِج َثابِ�ٍت  ُكلِّ  امُلَه�ِجبَنْق�ِض  يف  َيْبُغوَن�ُه  م�ا  وَرْس�ِم 

أي: إّن من أهم ما اتفقوا عليه منذ إسـقاط قرار اخلالفة العمَل يف املقاطعات 
اإلسالمية والبلدان العربية ضد اإلسالم وثوابته:

)1( اآلستانة : اسم يطلق عى مقر احلكم يف إسطنبول أيام احلكم العثامين. 
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إلغاء القوانني الرشعية وإقامة الدستور املدين. • 
تعميق مفهوم القوميات وترتيك الوظائف واالمتيازات. • 

تقسيم وجتزئة دولة اخلالفة. • 
إعطاء اليهود أرض قومية يف فلسطني. • 

تثبيت السياسة العلامنية يف تركيا. • 
إلغاء حجاب املرأة. • 

حتويل األذان من العربية إىل الرتكية. • 

حتويل العطلة من اجلمعة إىل األحد. • 
منع التعامل باللغة العربية واستبداهلا باللغة اإلنجليزية. • 

. منع استعامل الطربوش الرتكي »رمز اخلالفة«)1( •

الَعَرِب ُكلِّ  باِلُد  َقْت  وُمزِّ
ْ

اأَلْجَنبِي َقْهِر  َتَت  وامُلْسِلُموَن 

الّذاتِيَّ�ْة �ُة  الَقْوِميَّ �يَّ�ْةوَس�اَدِت 
بالُك�لِّ اإِلْنساِن  َع��اَلِ  يف 

يشـري الناظـم إىل هـذه املرحلة وخطورهتـا يف العامل كله، ففيهـا مّزقت بالد 
العرب إىل دويالت مشتتة يوكل أمرها إىل القرار االستعامري والدول الكربى، 
وشـّجع املستعمرون القضايا القومية متهيدًا لقبول الشعوب بالقومية اليهودية 
كوا القوميات املتنوعة يف العامل اإلسالمي حتت شعار »الترتيك  يف املنطقة، فحرَّ

)1( »التليد والطارف« يف رشح »منظومة فقه التحوالت وسنة املواقف« للمؤلف ص180-
181 بترصف، الطبعة األوىل.
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والتعريب«، الرتك لألتراك والبالد العربية للعرب، وأوعد املسـتعمرون زعامء 
العـرب بإقامة الوطن العريب الكبري مقابل الثـورة العربية ضد األتراك )احلكم 
العثـامين(، فقبـل العديـد من الزعامء وانطـوت اللعبة عليهم حتـى فات الزمن 
والوقـت وبسـط االسـتعامر يده عـى البالد، ثم ُكشـف القناع وخلـف الوعد 

وضغط عى الزعامء لقبول األمر الواقع فقبلوا.

ِمْنَطَق�ْة بِ�ُكلِّ  اأَلْم�ُن  ْني�ا ُظ�ُروٌف َقِلَق�ْةَتَزْع�َزَع  وَس�اَدِت الدُّ

أي: إن األمـر عاد إىل اخلـوف والقلق منذ بداية هذه املرحلة، فاملسـتعمرون 
يعملـون عـى غـزو السـواحل ويبطشـون بالنـاس وخيطفوهنم، والسـالطني 
واحلكام عى غاية من الفقر والعوز وجور القبائل، والرعايا أكثر قلقًا وضعفًا، 
وبدأ شـبح احلـرب العاملية األوىل ثم احلـرب الثانية يف العـامل، وكان هلام أعظم 
األثر يف إشاعة القلق واالضطراب عى كافة املستويات، كام كان هلام دور إعادة 

خريطة الوطن العريب واإلسالمي وفق املصالح االستعامرية.

اجَلْه�ِل َنْح�َو  البِ�الُد  والثَّ�أِر واجُل�وِع وُح�بِّ الَقْت�ِلفَع�اَدِت 

ْزِق ْج�ِل ال�رِّ ِقوَهاَج�َر النَّ�اُس أِلَ ْ والشَّ َغْرَبا  َفجٍّ  ُكِلّ  يف 

ْعِلي�َم ِفيه�ا بَِيِقنْيوا�ْسَتْعَمَر الُكّفاُر َأْرَض امُلْسِلِمنْي وَأْضَعُف�وا التَّ

يشـري الناظـم إىل مرحلـة االسـتعامر التـي انتـرش فيها نـرّي االحتـالل للبالد 
العربية واإلسـالمية وتغلغلت فيهـا القوى األجنبية إىل عمـق األرض العربية 
واإلسـالمية عى صفة احلامية أو الوصاية، وكان هلذه الظروف آثار سـلبية عى 
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»منهج السالمة األبوي«.

والِقَيْم الُعُلوِم  َج  َنْ �ُروا  َسْموَغيُّ الدَّ ِمَن  بِِه  َجاُؤوا  ما  بَِبْعِض 

�ُن�وا التَّ�ْع�ِل�ي�َم يف املَداِرِس اِرِسوَزيَّ لل�دَّ ُعُلوَمه�ا  وَمْنَهُج�وا 

أي: إن قوى االستعامر بكافة أشكاله عملت يف األوطان املستعمرة عى تغيري 
املناهـج وتغييب علـوم األخالق والقيم، مقابل ما حسـنوه للعقول من علوم 
حديثه وأسـاليب تعليمية جديدة ومرتبات وشـهادات، انخدع هبا الغالبية من 
الناس وطمعوا يف ثمراهتا الوظيفية وعائداهتا املالية، وهبا ختّلوا عن العلم النافع 

واألدب اجلامع.

�الَم�ْة ال�سَّ مِلَ�ْن�َه�ِج  َي�ُع�ْد  والَكراَم�ْةوَلْ  ا�هللِ  ُبُي�وِت  َغْي��َر 

ِرَجْة ُمْ وٍف  ُظ��رُ يِف  ُموَن  لِْلَبْهَرَجْةُيَعلِّ َسَعْوا  النَّاِس  وَغالُِب 

الَوَظائ�ِف بُلَغ�ِة  املََص�اِرِفوُأْعِجُب�وا  ِم�َن  امل�اِل  وَعائِ�ِد 

أي: إن منهـج السـالمة األبـوي عّوقـت كافة وسـائله ومل يعد لـه من معلم 
أو طالـب علـم ُيذكـر؛ إالَّ القليـل من بعـض الشـيوخ الصاحلني الذيـن َرَبت 
نفوسـهم عـى االلتـزام بام ألفوه وعاشـوا عليـه من أمـر التعليـم والدعوة إىل 
اهلل، فصـاروا حيرصـون عى فتـح بعض حلقات الـدروس املحـدودة، وإقامة 
ما يسـمى بالروحات املعهودة يف بعض املسـاجد واملنـازل، مع ضعٍف واضٍح 
وقلة املشـاركني من الناس، بينام أسفر اآلخرون من أتباع احلكومات وُمَسيِِّس 
املرحلـِة عن رغبتهم اجلاحمة يف التغيري، فأنشـؤوا املـدارس وإداراهتا ووزاراهتا 
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واسـتجلبوا هلـا املوظفني واملتخصصني حتى إهنم اسـتقطبوا بعضًا من شـيوخ 
املدرسـة التقليديـة، مما حجب أسـلوب املدرسـة األبوية متامًا، واشـتغل الكل 
بعلـم اخلدمـات والوظائف وعائد املرتبـات والبعثات إىل اخلـارج وإطالق 

احلريات املقيدة.

َوِظيَف�ْة ُمَرتَّ�ٌب  َلِطيَف�ْةَش�هاَدٌة  ِخْدَع�ٌة  َأْرٍض  ُكلِّ  يف 

َسَنواْت َعَلْيها  الُكلُّ  يُف كاملََواْتَتاَفَت  ٰى َغَدا الِعلُم الَشِ َحتَّ

أي: إن التفـات النـاس إىل األسـلوب اجلديـد املـؤدي إىل ربـط الطـالب 
واملدرسـني باملرتبات املسـتمرة وضامن بعض مطالب احليـاة؛ كان عامَل إغراء 
قوي يف رصفهم مجيعًا عن أسـلوب املدرسة األبوية، القائم عى االكتفاء الذايت 
واالعتـامد عـى النفس؛ بل وجعل بعض أبناء هذه املدرسـة ذاهتـا يرغبون عن 
أسـلوب آبائهـم التقليدي، مما سـبب نكَسـًة واضحًة يف تلقـي العلم الرشعي، 

وبقي علامء اإلسالم واملذاهب يف تناقص ونضوب.

��ِم��ُل��ُه اإِلث��ن��اِن وال��ّث��الَث��ْة �ْم يف النَّ�اِس م�ن ِوَراَث�ْةَيْ وَم�ا َلُ

ٌص َيْتَبَعْهفَم�ْوُت َع�الِ��ٍم َأضاَع َم�ا َمَعْه ِع َش�خْ
ِ
وَلْيَس يف الواق

هذه هي الصورة احلقيقية ملا حصل يف واقعنا العريب واإلسـالمي عمومًا ويف 
واقع مدرسـة حرموت خصوصًا، فالسياسة االستعامرية كان هلا دور واضح 
يف رصف العقول املسلمة عن دراسة دينها بالصورة األبوية التقليدية، ومل يكن 
لدى رجال املدرسة األبوية القدرة املادية واالجتامعية عى جماراة الواقع بمثله، 
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ومع هذا فقد بذلوا ما استطاعوا يف سبيل إجياد نسبة من التوازن.

ا�ْس�تِعمِر َم�َع  َه�ذا  َب�َدا  وَدْع�َوِة التَّْحِدي�ِث يف اأَلْمَصاِروَق�ْد 

ُمِضْوَلْيَس يف التَّْحِديِث َعْيٌب َلْو ُنْش فالَفْصُل  يِن  للدِّ ُمَعاِداًل 

احَلداَث�ْة َسيَُّس�وا  َق�ْد  َت�أِت َبدي�اًل َع�ْن ُه�دٰى الوِراَثْةلٰ�كّنه�م 

يشـري الناظم إىل دور الـ »استعامر« ورموزه يف إضعاف دور املدرسة األبوية 
القائمـة عـى تربية األجيـال بمنهج السـالمة، حيث كانت دع�وة التحديث 
يف أساسـها انتصـارًا للحضارة املاديـة، وجماراًة لسياسـاهتا، وحربًا ضد املايض 

اإلسالمي وعلومه؛ ولكن بصورة متدرجة وغري معلنة.

ولفت الناظم النظر إىل أن التحديث يف أساسه مطلب للشعوب، وأسلوب 
نافـع ومفيد لـو ُجعل معادالً لدروس العلم الرشعي األبوي؛ ولكن املشـكلة 
بـرزت عند وضـع العلم احلديث بديـاًل وناقضًا لإلسـالم وعلومه عى طريق 
التـدرج حتى بلغت األمة بعمومها واملنهج الذوقي منهج السـالمة بخصوصه 

إىل ما بلغ إليه من الضعف واالنحسار.

َبِقي َمْن  َغُي  يِن  للدِّ َيعْد  ِم�ْن خاِم�ٍل أو َزاِه�ٍد ُمْس�َتوَثِقوَلْ 

أي: إن احلالة الباقية ُبعيد حتول األجيال عن مدرسـة السلف األبوية إنام هي 
حمصورة يف رجل خامل ال يرغب يف احلركة وال يشارك فيها أو زاهد يف احلياة 
ومطامعها بعد أن شـعر باإلحباط ومل حيد يف املجتمع من هيتم بام معه من علوم 

ومعارف.
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ْ
الَطَبِقي اِع  الصِّ َعْصُ  وَجاَءَنا 

ْ
ِقي ِمْن َداِخِل الَبْغِي اُلالِميِّ الشَّ

يشـري الناظم إىل احلصيلة التي اكتسـبها الواقع ُبعيد تأثر املجتمع بالتحوالت 
والتطـورات احلديثة، ومنها بروز جيل املدرسـة احلديثة الذي احتك بعرشات 
الـرؤى واملفاهيم املتنوعة؛ لكنه يبعد عن ديانتـه ودعوة رشيعته، حتى كان من 
هـذا االحتكاك ظهور املدرسـة اإلحلادية التي تبنت الـرصاع الطبقي يف الواقع 
املتناقض، وشنت محلتها الرشسة عى املدرسة األبوية برغم ما قد بلغت إليه من 
الضعـف واخلمول والتقوقع؛ ولكن العدّو املاكر يعلم موقع التأثري الرشعي يف 
احلياة، ولذلك ظل يركز اجلهود تلو اجلهود ويشغل عقول املندفعني واملنتفعني 
ليدمـر هبم دينهـم وارتباطهم الرشعي باإلسـالم، وكام أشـار الناظم فالرصاع 
إنـام انبثـق من داخل املـادة املعرفية اهلالمية التي احتضنها املسـتعمر يف الواقع 

املنهوك.

النَّاِسِخ َدْوَر  اإِلْل�َح�اُد  املَاِسِخَفَأْكَمَل  َحْرَب  ُموَز  الرُّ وَحاَرَب 

أي: إن املرحلة الشـيوعية التي كان لبالدنا نصيب وافر منها قد أكملت دور 
النسـخ واملسـخ، فالنس�خ إبراز رجال من داخل هذه البؤر اإلحلادية يتكلمون 
عن اإلسالم وعدالته وسامحته بأسلوب ماكر وخّداع، وهيدؤون روع الضحايا 
كي ال خيشـوا التغيـري وال التجذير، وأما املس�خ فهو التوجه اجلـاد إىل إخراس 

وخطف وقتل وتشتيت كافة الرموز املنتمية إىل املدرسة األبوية الرشعية.
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واملََش�اخَيا َع�اَة  الدُّ �واِم�َخاَفَأْرَع�َب  وَح والشَّ ُ �َم الصُّ وَح�طَّ

َيُموْتوَمْن َدَعا لِْلِعْلِم ِقيَل »الَكَهُنوْت« والُبدَّ  َي�ْف�َنٰى  َأْن  الُبدَّ 

�واِرِع �ُيوُخ يف الشَّ َواِزِعوُس�ِحَل الشُّ بِ��ُدوِن  ُم��ْزٍر  َمْظَهٍر  يف 

هذه هي الصورة احلقيقية التي عاشتها املدرسة األبوية وعاشها املجتمع املسلم 
يف إقليـم جنوب اليمن إبان مرحلة الشـيوعية، وخاصة مع حـرارة التغريات، 
والدعوة إىل االنتفاضات، وكانت أيامًا مفعمة بالدم واهلَتك والعنف، وال تنفع 
فيها غري لغة املزايدة وبيع ضامئر الشـعوب والرعايا، وقد وقع ذلك عى أوسع 

صورة ومساحة.

َصْدوِمْنُه�ُم َم�ْن َم�اَت َقْه�رًا وَكَمْد الرَّ َعنْيِ  ِمْن  َفرَّ  َمْن  وِمْنُهُم 

أي: إن مـن العلـامء ومحلة منهج السـالمة من مات يف منـزله أو يف السـجن 
قه�رًا وكم�د، ومنهم من هتيأت له أسـباب اهلروب من الوطن فانسـحب إىل 

دول اجلوار.

احَل��اِق��ِدوَلْ َي�َزْل ِحْف�ُظ اإِللٰ��ِه الَواِح�ِد ب��َرْغ��ِم  َب��اٍق  لِِدينِِه 

أي: إن احلفـظ اإلهلـي للدين بعمومه باٍق عى صوٍر شـتى ونـامذج متعددة، 
ففي الوقت الذي ُحوربت فيه املدرسـة األبوية أبرز اهلل مجاعات إسـالمية بلغٍة 
إسالمية أخرى حترك املاء الراكد، وتدفع باألمور نحو األمل والتفاؤل برصف 
النظر عن الدوافع املحركة واألسباب املتحركة، أما بالنسبة ملنهج السالمة فقد 
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هيأ اهلل له ولرجاله اإلعادة الواعية بصورة أخرى.

ِلِصنْي ُمْ ِرَج���ااًل  ا�هلُل  ��َأ  َقْد َهاَجُروا َخْوفًا ِمَن اَلْتِك املَِشنْيوَه��يَّ

ِريْق الطَّ ُنوَر  ِبِْم  ا�هلُل  ْهَج الَعِريْقَفأْظَهَر  ُدوا النَّ يف احَلَرَمنِي َجدَّ

اِخِل الدَّ يف  وَكذا  اخَلِليِج  اِمِلويِف   الشَّ
ْ

ِمْن َواِسِع الُقْطِر الَيمنِي

يشـري الناظم إىل هتيئة احلق سـبحانه وتعـاىل الظروف املناسـبة إلعادة منهج 
السـالمة موقعه من التنفس النسـبي َلـّمـا اجتمـع يف أرض احلرمني الرشيفني 
مجلـٌة من علامء وشـيوخ هذا املنهج ممن أجربهتم ظـروف التحوالت اجلارية يف 
جنوب اليمن سـابقًا أن ينفذوا بجلودهم طلبًا لألمان، وحمافظًة عى ما حيملوه 
من رشف علم اإلسـالم واإليامن واإلحسـان، وآخرون منهم نزحوا إىل أرض 
اخلليـج، وآخرون بقوا يف داخل اليمن يعملون بصرب وحتمل يف سـبيل إنقاذ ما 

يمكن إنقاذه من طوفان املرحلة اجلائرة.

اجَلِدي�َدْة الَوْح�َدِة  َفْج�ِر  واخَلي�ُر َي�ْب�ُدو ُم�ْع�ِل�ن�ًا َتْأيِيَدْهوُمْن�ُذ 

ْ
اإِلْسالِمي املَْنَهِج  ِسُّ  ��َي��ٰى َم��َع اأَلّي���اِموَع��اَد  يف َأْه��ِل��ِه َيَ

أي: إن مرحلـة إعالن الوحدة اليمنية التي أهنت مرحلة التشـطري قد كان هلا 
دوٌر مبارٌك يف حتريك الظروف لَعودة منهج السـالمة متمثاًل برجاله وشيوخه، 
وما هتّيأ من إعادة فتح األربطة ودور العلم الرشعي األبوي يف حرموت وما 

حوهلا من البالد كعدن وتعز وزبيد وأحور وشبوة وغريها.
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اأَلَنِوْي اِع والنِّ��زاِع  وَهْجَم�ٍة ِض�دَّ الَقِدي�ِم اأَلَبِوْيَرْغَم الصِّ

يشـري الناظـم إىل أن عودة النشـاط ملدرسـة حرمـوت مع بدايـات مرحلة 
الصحـوة إبـان الوحدة املباركة مل يكن صافيًا دون نزاع؛ بل إن هناك بؤر رصاع 
ونـزاع أقحمتها الظروف يف الواقع املضطرب لتشـغل نفسـها وتشـغل الناس 
بنقض ثوابت املدرسـة األبوية التقليدية وحتجيم عيوهبا وإشـكاالهتا، وكان هلا 
واسع األثر يف شق صف املجتمع املجزأ وزيادة تناقضاته حتت ما يسيَّس للواقع 

من املسميات املتنوعة التي ال ختفى عى أحد، ومع هذا وذاك:

امُلْرَتَقْب ُهوِر  بالظُّ َأْوىَلٰ  َبْبفا�هلُل  وْهَو اّلذي ُيْبِدي النََّجاَح بالسَّ

َواِتَق�ْد َأْخ�َرَج احَل�يَّ ِم�َن املَ�واِت بال�ذَّ اإلْس�َناَد  وَأْظَه�َر 

حيمد الناظم اهلل تعاىل عى ما أوىل هذه املدرسـة املباركة من إعادة ترتيبها عى 
مـراده، فالظهور املفيد هلـا إنام هو بأمر اهلل، وهو الذي أجرى األسـباب بأمره، 

وهو الذي خيرج احلي من امليت.

م�ا وَن�موَلْ َي�َزْل َتْرِمي�ُم َم�ا َق�ْد ُهدِّ وا�ْهتَِمم�ًا  َوْقت�ًا  َت�اُج  َيْ

َي�ُدوْر مِلَ�ا  َواِعَي�ًة  يف الَعْصِ َحّتٰى َنتَِّقي رَشَّ اأُلُموْروِخْدَم�ًة 

أي: إن إعـادة منهج السـالمة عـى وضعه الصحيح ليس باألمـر اهلنّي، وإنام 
حيتاج مـن كافة املعنيني باألمر إىل التكاتف واالهتامم والبذل السـخي، ليمكن 

هلذا املنهج شق طريقه التام يف املرحلة دون تعثر وال افتئات عى أحد.
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كام أنه حيتاج إىل رفع درجة الوعي لدى كافة احلاملني هلذا املنهج أو املرتبطني 
به حتى نخدم املرحلة والطريق خدمة واعية حمافظني عى رشف االنتامء قائمني 

باحلقوق الواجبة دون إفراط وال تفريط.

وَم�ا َس�َيْأِت ِم�ْن ِري�اٍح وَدَخْنوُنْغِل�ُق اأَلْبواَب َأْب�واَب الِفتْن

ويشـري الناظـم أن من مهامت ارتفاع وعي أتباع هـذا املنهج ويف هذه املرحلة 
بالـذات وجـوب إغـالق أبـواب الفتن التـي حتركها ريـاح التسـييس يف العامل 
إلشـغال املسـلمني ضـد بعضهـم البعـض، وعـدم االلتفـات إىل الرتوجيـات 
واإلشـاعات املدسوسة باسم اإلسالم وباسـم آل البيت وغريها من األحابيل 

املدروسة واملدسوسة القادرة عى زعزعة عقول الناشئة وأنصاف املثقفني.

ُيْغ�ِري الَضَحايا باملَفاِهيِم اخَلَوافُكلُّ َع�ْص�ٍر ِفيِه َدْجٌل وا�ْحتِوا

الَق�ِدي�َم�ْة ال�ثَّ�وابِ�َت  �ِقيمْةخُيْلِخُل  السَّ الَنواِق�َض  وَي�ْزَرُع 

ُع األَغ�راَر ِم�ْن ُكلِّ ِفَئ�ْة �دَ َحّت�ٰى َيُكوُن�وا َش�اَمًة يف َقْوَقَعْةوخَيْ

يشري الناظم إىل شمول الـ »دجل« واالحتواء املسيس يف كل مرحلة وعرص 
ومل تسلم من هذا الدجل والـ »احتوا« حتى مراحل الصحابة ريض اهلل عنهم، 
وهلذا فإن رضورة االنتباه الدائم إليقاف هذا الفريوس النازف يسهم يف تضييق 
مسـافة االنفجـار والـرصاع ألن غالـب هـذه الدعـوات إنام تنقـض الثوابت 

القديمة وتزرع النواقض السقيمة كام عرب عنها الناظم.

وهبا خيدع األغرار ـ مجع ِغرٍّ ـ وهو اجلاهل الذي مل جيرب األمور، فينطوي 
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يف هذه البؤر املسّيسـة فيشـعر بعظمة ذاته وأمهية شـخصيته، وهو يف حقيقته ال 
يتعـدى كونـه كالـ »ش�امة يف قوقع�ة« أي: كالعالمة املميـزة يف دائرة صغرية 
جدًا، تسـتنـزف جهده ومهته، ثم يذهب معهـا يف طوفان الرصاع املفتعل نادمًا 

مع كل تغيري وحتول.

ِمِي امُلْس�َتِتَْيْصَطاُدُهم إِْبِليُس يف املاِء الَعِكْر فُه�ْم َدواَم�ًا كالضَّ

يشري الناظم إىل دور إبليس يف منهج التحريش الذي يرب به أهل اإلسالم 
بعضهـم ببعض حيث يسـتغل فيهـم املاء العِكر ، وهي املتناقضات واملسـائل 
اخلالفية ليشـغلهم هبـا، فرتى كثريًا من محلـة هذا الفريوس يعملـون يف اخلفاء 
ويدبـرون املكايد واألحابيل إلثارة الفتن ودوام الرصاع، وقد شـبههم الناظم 
بأهنم كالضمري املس�ترت الذي يربز عى سـطح احلركة فعله وال ُيرى شخصه 

وهؤالء كثريون يف الواقع املعتم.

َماُن وُه�ْم ُجنوٌد َش�ْيُخُهْم َش�ْيطاُنَحّت�ٰى َيُف�وَت الَوْق�ُت والزَّ

ِم�ْن َبْعِدَما َق�ْد َخَدُم�وا للُبَعَداوَبْع�ُد َتْلَقاُه�ْم ُرُكوعًا ُس�ّجَدا

أي: إن كثريًا ممن يعملون يف برنامج النقض والتحريش أو يف الربنامج الذي 
جاء بعد اإلحلاد يعملون بجٍد واجتهاد خلدمة هذه الربامج وإنجاحها يف الواقع 
منتفعني ومندفعني، حتى إذا ما أفلس الفكر املسـيس وبرزت عوامل انحساره 
أو فشـله تـرى هـؤالء املنتفعـني أو املندفعني بـدؤوا بتغيري جلودهـم كاحلرباء 
ليواكبـوا املرحلة اجلديدة، ويتخذوا ألنفسـهم فيها موقعًا سياسـيًا أو اجتامعيًا 
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أو دينيًا، دون أن يشـعروا يومًا ما بمقدار اخلدمة التي جاءت عى أيدهيم لعدّو 
األمة ومسـتثمر املرحلة، أو حتى أن يعوضوا عنها بأخذ العفو والسـامح عمن 

طالتهم أيِدهيم وأسلحُتهم وسلطُتهم. 

وترى منهم من جييء إىل املسـاجد جاعاًل منها مبنًى جديدًا ملحاربة املدرسـة 
األبويـة التـي حارهبا من قبـل بلغة احلزب أو بلغـة الفئة أو لغة االشـرتاكية أو 
أي لغـة من لغـات املرحلة؛ بـل ربام بلغت ببعضهـم اجلـرأة أن يعلنوا قدرهتم 
عى الدفاع عن اإلسـالم من داخل هذه البؤر املسّيسـة ضد مدارس اإلسـالم 

الصحيحة.

َيُقوُدُهْم إِْبِلي�ُس يف َنْشِ اإِلَحْنَوَلْيَتُه�ْم َقْد َأْدَرُك�وا ِمْن َقْبِل َأْن

أي: إن هـؤالء املنتفعـني أو املندفعني ليتهم اسـتفادوا مـن أخطائهم وتابوا 
وأنابوا، ومل يولوا قيادهم إلبليس مرحلة بعد أخرى ليكونوا وقودًا يف املجتمع 

لإلثارة والرصاع واحلقد الطبقي أو االعتقادي.

ُم�َراَدُه �ُذوا  َنفَّ َق�ْد  ُه�مْ  ِوَداَدْهلٰ�ِكنَّ وا�ْصَطَف�ْوا  وَخَدُم�وُه 

للنِّ�َزاِع اإِلْس��الَم  ُع��وا  اِعوَط��وَّ للصِّ الُنُصوَص  ُفوا  وَحرَّ

أي: إن هذه املجموعات ولألسـف قد خدمت املنهج اإلبليس خدمًة تامًة يف 
أمتهـم، وعملوا عى تطويع اإلسـالم يف حتريف نصوصه، وإنـزال معاين القرآن 
والسـنة عى غري وجهها الصحيح، حتى اسـتفاد إبليس مـن قدراهتم يف املرحلة 

وجلب عليه بخيله ورجله، حتى جاءت النتيجة احلتمية، كام عرب عنها الناظم: 
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ْة احَلْتِميَّ تِيَجُة  النَّ واَل�ِوّي�ْةوَج��اَءِت  اآلَراَء  ُتَش��تِّ�ُت 

الَزَم�اِن ُم�ِص�ي�َب�ُة  �ْلَطاِنَفه�ذِه  َنُة الُش�ُعوِب والسُّ وِمْ

 »اْلَقواِسُم امُلشَتكْة«
ْ

وَوْضُعَها ِضْمَن َطِريٍق َنْسُلَكْهَفأْيَن ِهي

يشري الناظم إىل ما تعيشه األمة يف كل بالد من ثمرات التسييس لألفكار الدينية 
والدنيوية، وما بلغت إليه الشـعوب من احلـرية الضاربِة جذوُرها يف العالقات 
االجتامعيـة بـني الفئات املتصارعـة واملتنازعـة، ووصفها الناظـم بأهّنا ُمصيبة 
الَزمان، وحمنة الُش�عوب والُسلطان أي: إن عّلة الفساد وبؤر التعفن الذي 
تشـكو منه الشعوب وتعاين منه األنظمة واملصلحون كامنة يف )مشكلة الرصاع 
عى املفاهيم( ، فأين هي »القواس�م املش�رتكة« التي ترتفـع إليها اجلامعات 
واألحـزاب واألنظمـة واملذاهب؛ لتعالج هبا قضية االنفعـاالت والتصادمات 
الدينية والسياسـية التي تستنـزف هبا اجلهود واألموال والوالءات، وأين اجلهة 
االعتباريـة التـي تتبنّى هـذه القضية لتبدأ املعاجلة النسـبية عـى طريٍق واضٍح 

مفهوٍم؟!!
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العرض األخري

َنا َتْرُجو ا�ْئتاِلْف َحّت�ٰى َنِقي َأْنُفَس�َنا ِم�َن التَّاَلْفَطِريُقَنا يف َعْصِ

َلُه َيْدُعو  َما  َخْيُ  َل�ُهَفااِل�ْجتِمُع  َأْه�ٌل  َفُه�ُم  ِري�ِق  الطَّ َأْه�ُل 

يشري الناظم أوالً يف تبويبه هلذه املرحلة بالعرض األخري والتي يوليها اهتاممًا 
خاصًا باعتبارها جزءًا من املسـؤولية املشـرتكة، وكـون الناظم وبقية معارصيه 
ممن هلم ارتباط هبذا املنهج يعنيهم إىل حدٍّ ما أمُر هذا املرشوع اإلسالمي املجيد، 
وخاصـة أن العـرص مزدحـم باألفـكار واآلراء املوافقـة واملعارضـة املتحيـزة 
واملحايـدة، وباعتبـار املرحلـة والعـرص فاجلـدارة هـي لـكل من محـل رشوط 
االستمرار واالستقرار، وهذه الرشوط يّدعيها الكّل؛ ولكن احلقيقة يثبتها سري 
احليـاة وتوفيـق اهلل تعاىل، حيث إن األمر له سـبحانه من قبـل ومن بعد؛ وألن 

منهجنا الذي نحن بصدده ال زال ُيعاين من آثار املايض وضغوط احلارض.

فالناظـم يضـع عى كل الراغبـني يف إحياء هـذا املنهج للمصلحـة العامة أن 
يتعاونـوا كلٌّ بام يسـتطيع من بسـط عوامل الــ ائتالف والتقـارب والتحابب 
يف اهلل عـى أسـاس اخلدمـة املشـرتكة حتى نق�ي الطريـق واألتبـاع واألمة ما 
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يرتتـب عـى الفرقة والتشـتت من الفشـل والتلـف واملصري النهائـي املحتوم، 
حيـث إن االجتامع يف ذاته خري وهو أحد وسـائل نجاح أهـل اهلل يف بناء األمة 
اقتـداءًا بالدعوة اإلسـالمية التي ندبـت االجتامع وجعلته أسـاس نجاح األمة 

پ  ٻ  )ٻ  عمـران:103[  ]آل   ) ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  )ڦ 

ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ]األنفـال:46[،)ہ  ڀ(  پ  پ  پ 
ھ ے ے( ]آل عمران:105[.

واأَلْف�َكاِر النَّ�اِس  �ُع  َجْ ِفي�ِه  اِرإِْذ  املَ�كَّ ِخْدَع�ِة  ِم�ْن  وِحْصُنُه�ْم 

ْرَوْسَواِس إِْبِليَس الذي َيْدُعو الَبَشْ والَضَّ والنِّ�زاِع  اخِلالِف  إىٰل 

التَّْحِريِش ِسياَسُة  َتُسْد«  ْق  ْهِويِش»َفرِّ التَّ َمَع  نَي  امُلَصلِّ َبنْيَ 

يشـري الناظم إىل رشف االجتامع وما يعود به من مجع األمة وتقريب أفهامهم 
وأفكارهـم وحتصينهـم مـن الداخل من ُخَدع الشـيطان الذي يدعـو األمة إىل 
ْق َتُس�ْد( أو ما سـامه النبـي صى اهلل عليه  اخلـالف واالختالف حتت مبدأ )َفرِّ
وآله وسـلم بـ »التحريش بني املصلني«، فهذا هو الربنامج اخلفي للشـيطان 
بني الناس، وبه يستمر الرش وعنارصه يف ختريب أوارص الشعوب وإثارة الفتن 

وافتعال احلروب والنقائض.

�َرفا َع�اِة الشُّ فاواحَلقُّ يف َن�ْه�ِج ال�دُّ ُعوا النَّاَس َعىٰل ِديِن الصَّ َمْن َجَ

أي: إن حقيقة السالمة واألمان والبناء واإلعامر وسالمة احلياة واملنقلب هو 
َف هبم الزماُن واطمأن هبـم أهل كل مكاُن، ال  يف هنـج دعاة السـالم الذيـن رَشُ
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يشغلهم شاغل غري مجع الناس عى حياض هذا الدين وآدابه وفضائله.

�الِم والِوئاِم والَعَمْل ِمْن َغِي َشْتٍم َأْو لِعاٍن أو َجَدْلِديِن السَّ

األْزَم�اِن قُ�ْدَوُة  واأَلم�اِنَفَهٰ��ُؤالِء  �الِم  السَّ وَس�اَدُة 

يتحـدث الناظم عن حقائـق هذا الـ دين احلنيف وثوابتـه الداعية إىل الوئام 
والعمل ، وال يدعو األتباع واملريدين إىل ما ال يليق من الـ شتم واللعن وإثارة 
اجلدل، فالشـتم واللعـن واإلثارة إنام هي مطلٌب نفسٌّ حيقق نسـبًة من إرضاء 
الـذوات املنتقمـة واملرتبصة، وأما رجال منهج السـالمة فقد تركـوا ما هلم من 
حقوق واعتبارات وجتاوزوها رىًض وحمبًة لألمة ومجعًا ملا يمكن اجتامعه؛ ألهنم 
كام وصفهم الناظم قدوة األزمان، وسادة السالم ، وهؤالء القدوة تكاد أن 

تشعر بفوارق سلوكهم عندما َتعرض لك فرصُة معاملتهم أو جمالستهم.

بامُلَقاَبَل�ْة َأْحَي�ْوَك  �مْ  ُزْرَتُ َأْو ِغْبَت َعْنُهْم َأْكَثُروا امُلَساَءَلْةإِْن 

اُث َيْنُف�وَن اأَلَناَيْسَتِعرُضوَن احَلاَل ِصْدقًا وا�ْعتَِنا وَهٰ�َك�ذا الُورَّ

يشـري الناظـم إىل سـلوك هـؤالء الرجـال الذين نحتاج إىل بسـط سـلوكهم 
وآداهبـم بني الناس، فهم إذا ما زرهَتم رضيْت نفُسـك وارتاح قلبك وضمريك 
بحسـن مقابلتهـم ولطيـف أخالقهم؛ وإن غبَت عنهم سـألوا عنـك الصادر 
والـوارد ويدعـون لك بظهـر الغيب؛ ألهنـم قد جتـاوزوا آثار النفـس واهلوى 
والشيطان والدنيا وهي األمراض األنوية، التي تشغل الذوات املريضة بام سامه 
الناظم »األنا« ،واألنا شـعور املرء بـأن احلق له يف كل األحوال وال يرى ألحد 
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مـن النـاس عليه فضاًل وال احرتامـًا، والذي ينظر لألمور مـن داخل مصلحته 
الذاتية، ويقدمها عى كل يشء يف احلياة.

َجاَع�ْة ِمْنُه�ُم  َعَرْفن�ا  َساَعْةوَق�ْد  ُكلَّ  ْحٰ�ُن  الرَّ اُهُم  َحيَّ

يشري الناظم إىل أن هذا النموذج من رجال التسليك مل يذهبوا عن الناس؛ بل 
ال زالـوا يف الوجود كنموذج هلذا األمر، يضع الناظم تأكيده بمعرفة مجاعة من 
أهل هذا املنهج ال زال بأيدهيم إصالح القلب اإلنسـاين، وإذابة اآلثار النفسـية 
والشيطانية عن املريد املقبل، وقد كان للناظم رشف األخذ عن بعض منهم ممن 

هتيأت له ظروف االلتقاء معهم واالرتقاء هبم فيقول:

لأَلْف�َراِخوَق�ْد َش�ِهْدَنا َأْفَضَل األْش�ياِخ البَِن�اَء  َش�ّيُدوا  ِم�ْن 

يشـري الناظم إىل معارصته عددًا من أشـياخ طريق منهج السـالمة، وهم من 
رجـال العلم والدعـوة والرتبية والتعليـم األبوي الرشعي ممـن كان هلم كامل 
التأثـر باملنهـج األبوي الرشعـي، وكان هلم فضـل احلفظ والرعاية ملن سـامهم 

الناظم األفراخ ، واملقصود صغار آل البيت وأطفاهلم الذين قال عنهم:

َلْمَأْف�َراخِ َآِل امُلْصَطَف�ٰى وَمْن َلْم ًا  ُحبَّ بالَوال  وَأْدىَلٰ  َواىَل 

والُق�ْرآِن اإلْس�الِم  �ِة  أُمَّ ِم�ْن 
ْ

اإليِمنِي اْل�ِل�َوا  ِس�رِّ  وَحاِميِلْ 

يشـري الناظم إىل ما يـرسه اهلل هلذا العرص من نامذج هؤالء األشـياخ األبويني 
الذين اعتنوا اعتناًء خاصًا بصغار وشباب وكهول آل البيت، وأحسنوا االلتفات 
هلـم، وكذلك لـكل املحبني واملتعلقـني واملرتبطني بمنهج السـالمة من رشائح 
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املجتمـع وفئـات األّمـة يف داخل الوطـن وخارجـه، ففتحوا قلوهبـم وبيوهتم 
واحتضنوا احلائر واملحبط واملحب، وكانوا خري عوٍن للمحتاج واملنقطع.

اأَلَدْبَف�َم َرَأْيَن�ا ِمْنُه�ُم َغ�َي الُق�َرْب َغْيَ  َعْنُهُم  َأَخْذَنا  وَما 

املَ�اِضْ ِعي�ِل  للرَّ ِمث�اٌل  �اُل إِْرِث امُلْصَطَفٰى املَواِضَْفُه�ْم  ُحَّ

أي: املجالسـة واملصاحبة هلؤالء الشـيوخ واألخذ عنهـم واالرتباط هبم كان 
له عائد إيامين كبري، فهم ـ كام يشـري الناظم ـ ما رأى منهم غري األعامل الصاحلة 
والُق�َرب مجـع ُقربـة ـ بضم القـاف ـ أي: كل ما يقـرب إىل اهلل، ومـا َأَخَذ من 
جالسـهم عنهـم إالّ اآلداب واألخالق مع اخلاص والعـام، ويف هذا القول ردٌّ 
اعتباريٌّ لألشياخ العلامء بعد أن َحّرَف آخرون وصفهم وَرَمْوُهم بام ليس فيهم 

من النعوت والصفات.

ِكيَنْة السَّ �ُه  �فُّ َتُ �ِل�ُس�ُه�ْم  َأِم�ي�َن�ْةَمْ ُموَدٌة  َمْ َأْلَف�اُظ�ُه�ْم 

يقارن الناظم جمالسـهم بغريهـا من جمالس اآلخرين، فيصـف هذه املجالس 
بأهنا حتفها الس�كينة واهليبة واخلشـية، وكذلك ألفاظهم وأحاديثهم حممودة 

األثر والتأثري، أمناء عى األعراض واألديان والعالقات.

�ْت�َر بامُلَجاَدَلْة تُِكوَن السَّ وُهْم َبِعيٌد َعْن َهَوٰى امُلَجاَمَلْةال َيْ

أي: إن مـن صفاهتـم أهنـم ال يفضحـون أحدًا وال يكشـفون سـرتًا عن حي 
وال ميـت، وال يشـتغلون باملجادلـة، كـام أهنم بعيـدون كل البعد عـن األهواء 

واملجامالت. 
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وَأْصَلُح�وُه ُدوَن�م َأْدَنٰى َكَلْفإذا َرُأوا الَعْيَب َتَغاَضْوا يف رَشْف

مـن أخالقهم مع الناس أهنـم يتغاضون عن عيوب الناس يف صمت وأدب، 
ثـم يعملـون بطريقة أخـرى عى إصالح هـذا العيب بام يتناسـب مـع املوقف 

والظرف وشخصية الناس، دون َكَلف أو جهد ير هبم أو بغريهم.

ُعُجْبوإِْن َأَتٰى َما ال َيليُق يف الُكُتْب ُدوَن  ِه  َردِّ يف  ُفوا  َتَلطَّ

ِة �ِةوَأوَضُح�وا احَل�قَّ َم�َع اأَلِدلَّ ِم�ْن َغ�ِي َش�ْتٍم لِِرج�اِل املِلَّ

يشـري الناظـم إىل أن مـن آداهبـم التـي عرفهـا فيهـم وحتقق مـن وجودها يف 
سـلوكهم أهنـم إذا ُقرئ عليهم يف بعض الكتب عبـاراٍت حتمل قدحًا أو ما ال 
يليـق بمنهج السـالمة تلطف�وا مع القـارئ والسـامع يف رّده ، أي: يف رد هذا 
القـول السـيئ دون خـدش أو جرح ألحـٍد من املسـلمني، بـل حيرصون عى 
إيضاح الدليل املناسـب ويبدون رأهيم باتزاٍن وتعقٍل دون شـطٍط أو عجب أو 
استنقاص ألحد، وهذه صفٌة نادرٌة يف عرصنا وزماننا، وال نجد من جيسدها من 

محلة املناهج الدعوية أو العلمية غريهم إال القليل.. واهلل أعلم.

امُلْحَبَطْةال َيْقَبُل�وَن ِمْن ُمريٍد َسْفَس�َطْة بالُقُل�وِب  وَيْنَهُضوَن 

أي: ال يعجبهـم ممـن انطـوى حتت رعايتهـم أن يكون ثرثـارًا أو متطاوالً يف 
النقاش والكالم مع الغري؛ بل يدعونه بلطٍف إىل طول الصمت والتأمل وعدم 
االسـتعجال يف الرّد عى اآلخرين، ووُجوب تقبل الرأي اآلخر وُحسن التفهم 

للمقصود.
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م�اِن الزَّ َد  َس�يِّ َعَرْفَن�ا  ِمْنُه�ْم 
ْ

ِريِق الَواِرَث الَيَمنِي َش�ْيَخ الطَّ

ِري�َق باملَفاِخ�ِرَنْسَل اُلداِة النَّْدَب َعْبَد الَقاِدِر)1( َد الطَّ َم�ْن َج�دَّ

)1( يذكـر الناظـم مـن شـيوخ هـذا املنهج الـذي ارتبـط برجالـه وعارصهم 

وأخذ عنهم من عرّب عنه بأنه س�يد الزمان، و »السـيد« من سـاد يف قومه وكثر 
أتباعـه، ويطلق لفظ السـيد عرفًا عـى من انتمى إىل احلسـنني ومنهم من يطلق 
عليه »رشيف« واملشـار إليه هنا مجع بني رشف النسـب ورشف الرتبة، وقوله: 
ش�يخ الطريق أي: الذي انتهت إليه مشيخة طريق مدرسة حرموت يف هذا 
العـرص، قوله: ال�وارث أي: العامل املرتبط باألسـانيد الرشعية املتصلة برجاهلا 
إىل رسـول اهلل صى اهلل عليه وآله وسـلم اليامين نسـبة إىل »اليمن السعيد« ألنه 
ولد بسيؤون من وادي حرموت، قوله: نسل اهلداة أي: جاء من أرسة فضل 
وعلـم والية من أهـل اهلدى والتقى الّندب أي: الفـرد اجلامع عبدالقادر بن 

أمحد بن عبدالرمحن بن عيل بن عمر السقاف.

َس�ْةَأَحَيٰى ُرُسوَم الَقْوِم َشاَد املَْدرَسْة وَأْوَضَح املَ�َع�الِ�َم امُل�َق�دَّ

كان من عطاء اهلل ألهل الزمان أن هّيأ اهلل هلم من أحيا رسوم الطريقة وثوابت 
املدرسة عى يد إمامنا احلبيب عبدالقادر بعد أن كادت أن تضمحل وتتالشى، 
وذلـك بام عقده ألجلهـا من جمالـس ودروس واجتامعات، وإحياء مناسـبات 

)1( ولد احلبيب عبدالقادر بن أمحد يف سيؤون بوادي حرموت يف شهر مجادى اآلخر سنة 
1331هـ وتربى وخترج هبا عى يد والده ومجلة من شيوخ عرصه.
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وحلقات علمية، وتشـجيع فِْعيِلٍّ عى طباعة املؤلفات املخطوطة وإعادة طباعة 
ما قد ُطبع منها مع اإلشـارة لتحقيقها وإحسـان إخراجهـا، وبرحالته املتكررة 
يف أفجـاج البالد العربية واإلسـالمية، ورعايته اخلاصة جلملـة من طلبة العلم 
اآلخذيـن عنـه واملرتبطني بـه، واإلذن هلم بالتصـدر وإقامة الـدروس العلمية 

والربوز يف الدعوة إىل اهلل باحلكمة واملوعظة احلسنة.

املَْعُم�وِر َمْن�زلِ�ِه  يِف  َكاَن  ِع والُصُدوِرَق�ْد  ْ ُأْس�تاَذ ِعْلِم الشَّ

أي: كان يف منـزلـه بحرمـوت ثم بعد انتقاله إىل احلجـاز فاحتًا باب منـزله 
لطـالب العلـم وذوي احلاجـات، وكان يعقـد الـدروس ويقرأ عليـه يف كتب 
احلديث والتفسـري واللغة والتصوف والسـري والفقـه والرتاجم وغريها. فكان 
هبـذا أسـتاذًا يف علـوم الرشيعة الظاهرة كام أنه أسـتاذ يف علـوم الطريقة وعلوم 
اإلحسـان وهي ما عرب عنها الناظم بـ »علم الرشع والصدور« إشـارة إىل ما 

جـاء يف كتاب اهلل تعـاىل عن هذا العلـم )گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ 
ڱ ڱ ( ]العنكبوت:49[.

ْلَيْوم�ًا بَي�ْوٍم ال َي�ِكلُّ أو َيَم�ْل وَر يف ُكلِّ َمَ َحّت�ٰى َأَفاَض النُّ

ٍة كل يوم من أيام األسبوع ما عدا  أي: كان شـيخنا فاحتًا َمْدَرَسـُه العلميَّ يف ُجدَّ
يومـي اخلميس واجلمعة؛ ولكنهام ُيمآلن باملجالـس العامة األخرى التي تعقد يف 
منازل أخرى ،وقد أرشنا إىل هذه املجالس والدروس يف كتابنا »جني القطاف«. 

وكان هبذا االسـتمرار ظهور نور العلم وتأثر اجليل الواسـع هبذه الدعوة مع 
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ارتباطات روحية برزت يف املرحلة مع كثري من العلامء والدعاة ورجال الوالية 
والتقى، ومحل هذا الفيض العرشات منهم إىل حيث انتقلوا من بالد اهلل.

اإلم�اُم َوالُِدَن�ا  اُل�مُموِمْثُل�ُه  َمْش�ُهوُرَنا  َن�ا  َعليُّ

ومثل�ه يف طريق منهج السـالمة ممـن عرفناهـم وارتبطنا هبـم وأخذنا عنهم 
 ثوابـت وآداب هـذا املنهج والدنا اإلمام العالمة اخلفي النقي سـيدي عيل بن 
أيب بكر بن علوي بن عبدالرمحن املشـهور، ويرتفع نسـبه إىل حممد املشـهور بن 

أمحد »األصغر« ابن عبدالرمحن بن أمحد شهاب الدين)1(.

ِف َك�َذا َعَرْفنا ِسَّ ِعلِم امُلْصَحِفبِ�ِه ا�رَتَقيَن�ا يف َطِريِق الَس�لَّ

أي: باألخذ عنه وحسـن التلقي مع حسـن مراعاته تعرفنـا بعض اليشء فيام 
يربطنا ويرقينا بواسـطته يف سري هذه الطريق التي سار عليها سلفنا الصالح من 
مفهـوم األخـذ بمنهج السـالمة يف كل األحوال، كام عرفنا منـه وبه رس علم 

القرآن؛ ألن أول حفظنا ودراستنا للقرآن كانت عى يده بأحور امليمونة.
ا�هللِ يف  ٌة  وِع��زَّ َتْرتِي�ُب َوْق�ٍت َن�اِدُر اأَلْش�َباِهَت�َواُض��ٌع 

أي: كان مـن صفاته التواضع مع عزة يف اهلل، وكانت ديدنه يف غالب أوقاته 
وحياتـه، مع حمافظة عجيبة عى ترتيب وظائـف األوقات بام يندر أن يكون له 

)1( ولد سـيدي الوالد برتيم عام 1334هـ يف شـهر حمرم احلرام ، وهبا نشأ وتفقه عى والده 
ومجلة من شيوخ عرصه، وتويف بجدة ودفن بمكة املكرمة يف 18 شعبان 1402هـ، وقد 

مجعنا سريته يف كتابنا »قبسات النور«.
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شبيه يف ذلك.

والَنواِدْيَدَع�ا إىٰل اإلس�الِم يف الَب�واِدْي وِق  السُّ َأْهِل  وَبنْيَ 

أي: إّن حياتـه كانت مثـاالً يف نرش الدعوة إىل اهلل باحلكمة واملوعظة احلسـنة 
حيثام كان، فحينًا يكون يف البوادي واألطراف يذكرهم باهلل وخيوفهم من عذابه 
ويرجيهم يف نعيمه، وحينًا يرتاد بعض األماكن القريبة من األسواق وجتمعات 
الباديـة التي تكثر فيها الغفلة وإضاعة الفرائض متخذًا أسـلوب الرتغيب حينًا 

والرتهيب حينًا آخر مما جاء للناس بثمرات وعائدات حسنة.

م��الِ��ِهب�َق�ْولِ�ِه وِف�ْع�ِل��ِه وَح�الِ��ِه ُكلَّ  ا�هللِ  يِف  وَب��اذٌل 

أي: كان قـدوة للناس يف األقوال وكذلك يف األفعال، فال خيالف قوُله فعَله، 
ويفعل اليشء حتى يتعلمه الناس من ممارسـته له، وهبذا صار حاله أيضًا قدوة 
للنـاس، واملقصود باحلال أي: نياته ومقاصـده وتصوراته التي تنعكس للناس 
مـن خـالل انفعاالته ومعاملتـه هلم ومعاملتهـم له، كام هو باذٌل يف سـبيل اهلل 
مـا يدخـل عليه من مال وأرزاق ترغيبًا للناس يف صفـات الكرم والبذل وطلبًا 

للثواب من اهلل.

ِل ِلبِ�ِه ُحيَن�ا ِم�ْن َلَظ�ٰى التََّح�وِّ والَتَحلُّ الَعْصِ  َفساِد  وِمْن 

ْ
اِع الَطَبِقي الَقَلِقَل�ّم�ا َأَتٰى َعْهُد الصِّ لِ�َزْرِع  اجلِ�ي�ُل  وُجنَِّد 

�َن�ا �صَّ ُمَ َمانِع�ًا  َس�ّدًا  َن�اَأَق�اَم  َحّت�ٰى َوَقاَن�ا الَواِق�َع امُلَهجَّ

يشـري الناظم إىل دور تربية األبوة يف حفـظ األرسة من نريان التحوالت التي 
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شـقت مرحلـة التحرر وما بعـده، وبرغم أن حماربة االسـتعامر وطـرد التحلل 
كانـت جـزءًا ال يتجزأ من رغبـة األب احلريص عى اإلسـالم وحرية األمة إال 
أن جمريات التحول الطارئة بعد ذلك وما برز من تفعيل الرصاع الطبقي وبروز 
احلملة الرشسـة ضد الدين ورجاله كانت مؤرشًا خطـريًا لدى مربينا احلريص 
عـى عدم التصادم مع دعوة التجديد والتحول ليحدد مسـرية أبنائه وأسـلوب 
مشـاركتهم يف التغيـري دون الوقـوع يف احلـرج، مع أنه كان ال يبخل باملشـاركة 

الالزمة يف اإلشادة باإلصالحات واملنجزات املفيدة إذا طلب منه ذلك.

َش�ْيٌخ ُمَه�اُب امُلْنَتَه�ٰى وامُلْبَتَداوِمْثُل�ُه احَلّداُد َمْش�ُهوُر اُلَدٰى

أي: ومـن شـيوخ هـذا املنهـج يف مرحلتنـا املعـارصة والذيـن آلـت الرتبيـة 
والتسليك إليهم وعكسـوا صفة منهج السالمة ملدرسة حرموت يف الداخل 
واخلارج السـيد العالمة أمحد مشهور بن طه بن عيل ابن اإلمام عبداهلل احلداد 
العلوي احلسـيني)1( هاجر يف عنفوان شـبابه إىل جاوه، ثم عاد ليشـارك يف نرش 
العلم والدعوة واألدب، ثم هاجر إىل إفريقيا الرشقية وبرز فيها عَلاًم داعيًا، وهيَّأ 
اهلل إدخال مئات من الكفار إىل اإلسـالم عى يديه باحلكمة واملوعظة احلسـنة، 
وانـربى للنِّحلـة القاديانية التي كانت منتـرشة هناك فناظـر أتباعها وحاورهم 

حتى انكرست شوكتهم.

)1( ولد بمدينة قيدون من وادي دوعن بحرموت عام 1329هـ وتربى وخترج بوالدته 
ومجلة من شيوخ عرصه، ترمجنا له يف »قبسات النور« ص178، وكانت وفاته بمدينة 

جدة ودفن بمكة يوم األربعاء 14 رجب 1416هـ.
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أِدي�ِب َح الِعل�ْمِ والتَّ ْهِذي�ِبَأَق�اَم َصْ بالتَّ املَْحُف�وِف  بَبْيتِ�ِه 

أي: إن هذا الداعية املبارك كان حيثام نزل ـ وباخلصوص يف ُجّدة املحروسـة 
عندمـا هتيأ االجتـامع به يف بيته ـ رصحـًا للعلم ولآلداب ولـرّواد املعارف من 
كل األجناس واللغات، مشاركًا يف املجالس العامة واخلاصة املعقودة يف مدينة 
جـدة ومكة واملدينة وغريها، صادحًا بصوته ومفاهيمه اإلسـالمية الواعية بني 

اخلاص والعام.

اِد احَل�دَّ َمْنَه�َج  ِفْيَن�ا  �اِدَأَع�اَد  الَوقَّ وَعْقِل�ِه  بِعْلِم�ِه 

أي: إن السـيد العالمـة أمحد مشـهور احلداد أعـاد للواقع املعـارص كثريًا من 
صفات وعلوم مواقف اإلمام عبداهلل بن علوي احلداد، باعتبار أن هذا الصنف 
مـن الرجال إنام يربطون الشـعوب بتاريـخ الرجولة األبوي املتصل بسـنده إىل 

طنِي. األب األول صى اهلل عليه وآله وسلم غري ُمْفِرطِني وال ُمَفرِّ

األَفاِرَق�ْة َع�اَلِ  يف  َل�ُه  وَبارَق�ْةوَك�ْم  َوّق�اَدٍة  مَلَْع�ٍة  ِم�ْن 

وَجْوَه�َر اأَلْفَه�اِم واألْح�َكاِمَأَش�اَد ِفيِه�ْم َمْنَه�َج اإِلْس�الِم

أي: إن املشـهور احلـداد قـد فتـح اهلل عـى يديه قلوبـًا عمياء وآذانـًا صاّمء يف 
إفريقيا الرشقية ملا نزل هبا واشتهر صيته هناك، وكان مفتاح تأثريه األول تعاطي 
التجـارة بقناعة وأمانـة وزهد تام، وكانت إقامته يف ممباسـه وما حوهلا من بالد 
كينيا وجزر القمر، ثم امتدت دعوته إىل أعامق إفريقيا وبنَى العديد من املساجد 
واملدارس، وأسـّس حلقات حتفيـظ القرآن وتدريس مبـادئ العلوم الرشعية، 



املرحلة الأخرية

) 104 (

وخترج به العرشات من محلة العلم الرشيف هناك.

اُس النََّدٰى امُلْقَتَدٰىوِمْثُلُه احَلْبِش�يُّ َعطَّ َكاَن  اإليمِن  َة  َمكَّ يف 

والتَّ�ْذَكاِرُمْسَتْغِرَق األوقاِت يف األْذَكاِر ْعِلي�ِم  والتَّ والِعْل�ِم 

ومـن رجـال السـالمة يف مرحلتنـا املعـارصة والذيـن محلـوا هنـج مدرسـة 
 حرمـوت عـى وصفهـا الراقـي السـيد العالمـة أيب بكـر بـن عبـداهلل بـن 
 علـوي بـن زين بن عبداهلل بن زين، ويرتفع نسـبه إىل السـيد العالمة علوي بن 

أيب بكر احلبيش)1(. 

وقـد مـرت حياتـه يف بداياهتا بـوادي حرموت عـى الصفاء ونـرش العلم 
والدعوة إىل اهلل بني اخلاص والعام، ثم انتقل إىل احلجاز واستقر يف مكة، وظلَّ 
رمزًا ومثاالً حيتذى، فتح جمالس العلم وجلسـات الذكر بمنـزله العامر يف مكة 
املكرمة، واشـتغل بام اشـتغل به أهله وسـلفه من اخلدمة للنـاس وَجرْب خواطر 
أهـل التقى والصالح مع متيـزه باخلمول وعدم حب الظهـور؛ ولكن الطالب 
املخلصني والعلامء الصاحلني كثريًا ما يغشـون جملسـه ويسـتمعون إىل دروسـه 
وعلومه ومفاهيمه املباركة ويطلبون منه الدعاء وحسـن املشورة، وكان له ولع 
بتحقيـق كتب السـلف وتوثيق أخبارهم وحكاياهتـم وقصائدهم، وله يف ذلك 

)1( ترمجنا له يف »قبسات النور« و»جني القطاف«، ولد بقرية )ثبي( بوادي حرموت قريبًا 
يد والده ومجلة من شيوخ  تريم عام 1328هـ ونشأ هبا وتربى وخترج عى  من مدينة 
عرصه، وتويف بمكة املكرمة ودفن هبا يوم اخلميس 28 رجب 1416هـ بمقربة املعالة.
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مجلة مؤلفات وتعليقات أفادت املتأخرين.

َواِضَحْةَعَلْي�ِه َأْن�واُر التََّص�ايِف الئَِح�ْة َتْبُدو  ا�هللِ  َأْهِل  َأْساُر 

أي: إن الزائـر واملـرتدد عـى هـذا اإلمام احلجـة يالحظ بعني البـرص لوائح 
األنـوار التي تتجى عـى هذا اإلمام يف جمالسـه وصالتـه وأذكاره، ويكاد كافة 
املرتدديـن عليـه أن يشـهدوا هذا التميز ويسـتمدوا منه، وقد ُعـِرف عنه الورع 
والتقيص يف املأكل واملرشب وامللبس، وربام رد الطعام أو الرشاب الذي يشـك 
ـيَّـتِه أو يسـمع عن شـبهات صاحبه، احتياطًا منه يف دينه وجتنبًا ملا يرتتب  يف حلِّ

عليه أكل الشبهة واحلرام من الكآبة والقسوة وغريها.

اِطِريُّ ال�َع�الِ�ُم النِّْحِريُر ُع الَف�ّه�اَم�ُة الَغ�ُي�وُروالشَّ
ِ
وامُل�ْب�د

يف احلسـنة  واملوعظـة  احلكمـة  عـى  القائـم  السـالمة  منهـج  أهـل   ومـن 
 عرصنـا األخـري السـيد العالمة احلجـة حممد بن أمحـد بن عمر الش�اطري)1( 
رحـل إىل بلدان عديدة لنرش العلـم، وكان له دور وباع كبري يف النهضة العلمية 
بحرمـوت إبَّـان مرحلة )الدولة الكثريية(، وأسـس مجعية األخـوة واملعاونة 
برتيم، كام سـافر إىل سنغافورة وعاد إىل حرموت مبارشًا مجلًة من الوظائف، 
حتى تفرع بعد ذلك متامًا للعلم والنفع العام والتأليف، ولدى سفره إىل احلجاز 

)1( ترمجنا له يف »قبسات النور« و »جني القطاف« ، ولد برتيم عام 1331هـ، وهبا تربى 
وخترج عى يد والده مؤلف »الياقوت النفيس يف مذهب ابن إدريس« ومجلة من شيوخ 

عرصه، وتويف بجدة ودفن بمكة املكرمة يف مقربة املعالة يف 4 رمضان سنة 1422هـ.
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أقـام بجدة، فـكان منـزله عامرًا باحللقات واملناقشـات اهلادفة، مع أنه اشـتغل 
بأدنى األمر كمستشار ثقايف بمدرسة الفالح الثانوية بُجدة.

املَس�ائُِل َمْدَرِس�ِه  يف  جُي�اِدُلُتَث�اُر  ال  ُث�مَّ  َفَيْحَتِوِي�ا 

أي: إن السـيد الشـاطري قد يسمح يف جملسـه بإثارة بعض املسائل اخلالفية 
للبحث والتحقيق، فكان يتوهيا أي: بعد فتح باب املشـاركة من كل من هبَّ 
ودّب كان يأخـذ زمام املبادرة بتناول املوضوع وحتليله بأسـلوبه اهلادئ الواعي 
دون انفعال أو جدل؛ بل ربام تراه يكثر من االبتسام وهو يتناول فكرة اآلخرين 

حتى يوصل املوضوع إىل اإلقناع واالقتناع.

َموِقِف�ْه يف  َأَح�دًا  ُين�اِزْع  َب�ْل ُي�ِبُز احَل�قُّ َل�ُه وُيْنِصُف�ْهوال 

تِه وطبعه الذي نشـأ عليه بحرموت أنـه ال يميل إىل منازعة  أي: ومـن ِجبِلَّ
أحـد أو إفحامـه أو سـلب موقف أرص عليه، بـل يداريه ويربز لـه احلق الذي 
علمه مع إنصاف وانتصاف، وهذه املزايا قلَّ أن نجدها يف جيل املدرسة احلديثة 
سـواء املدرسة الدينية أو املدرسـة الدنيوية الذين مل يكن هلم نصيب من دراسة 

منهج السالمة أو جمالسة أهله.

َحثِيْثواملَالِِكيُّ احَلْبُ ُأْستاُذ احَلِديْث َسْيٌ  ُه  َسْيُ َغِزيٌر  َبْحٌر 

املََثْلَشيٌخ َمِكنٌي يف الُعُلوِم والَعَمْل َمْعُدوُم  ِع  ْ الشَّ يف  وَباُعُه 

أي: ويف رجـال منهـج السـالمة يف مرحلتنـا املعـارصة الذيـن حفظـوا عهد 
احلكمـة واملوعظـة احلسـنة وربطـوا األواخـر باألوائـل من غري إعـراض وال 
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أمـراض وال أغـراض السـيد العالمـة املحّدث احلجة السـيد حممـد بن علوي 
بـن عباس املالكي نزيـل مكة وعاملهـا وحمدثها املِْصَقـع)1(، صاحب املؤلفات 
العديـدة واملواقف الرشعية السـديدة، عـاش رمزًا يف مرحلتنا لـكل صابر من 
أهل البيت ومدرستهم القائمة عى منهج السالمة، حفظ الود لألمة ونافح عن 
السـنة واملنهج بعلمه وقلمه وقدمه، وآل إليه إسناد احلديث األبوي املتسلسل 
بمكـة املكرمـة واحلجاز، بعد أن صـار علم احلديث جزءًا من سـلطان املرحلة 

اجلائر هناك.

واملقصـود »بسـلطان املرحلة اجلائر« حجز اإلسـناد عن أهله بربوز مدرسـة 
القبـض والنقض املهيمنة ردحًا من الزمن عـى مقاليد العلم والتعليم الرشعي 
األبوي، وبقي علم الرشع املسّيس املرتبط بسياسة النظام وحده دون غريه مع 
يشء مـن الرفـض والبرت واإلقصـاء لآلخرين، ويف هذه املرحلـة انتكس منهج 
السالمة الذي عرفته احلجاز بسنده املتصل وحورص أتباعه ومحلته حتى انتقلوا 

إىل عامل األرماس وكان من آخرهم السيد حممد بن علوي املالكي.

ِجِه وَظ�لَّ َع�اٍل َش�اِمًا يف ُبْرِج�ِهَرْغَم اأَلَذٰى َلْ َيْنِصْف َعْن َنْ

أي: إن هـذا العلـم احلجـة ظـل بمكـة صابرًا حمتسـبًا يف نـرش العلـم وتربية 
املريدين بمنـزله العامر وجملسه املألوف الفاخر لياًل وهنارًا وعى مدار العام َيِفُد 

)1( ترمجنا له يف »قبسات النور« و »جني القطاف« ، ولد بمكة املكرمة 1367هـ وتويف هبا 
يف مفاجأة مفجعة فجر اخلامس عرش من رمضان 1425هـ.
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إليـه الزوار من أصقاع العـامل ممن يرغبون يف االرتباط بالسـند املتصل واألخذ 
عن رجال املنهج األبوي النبوي املتسلسـل مع كل حـج وعمرة وزيارة، وظّل 
منـزله مكتّظًا باملئات من أفجاج األرض، وخصوصًا يف املواسـم، مع أنه طيلة 
العام مل يمل أو يكل عن تدريس العرشات من طلبة العلم، سواء من أهل مكة 
وما حوهلا أو من الطلبة الوافدين من اندونيسـيا وماليزيا وغريها من الساكنني 

باإلقامة املحدودة للعلم والتلقي<

كـام كان له الربوز التام يف بعض األجهزة اإلعالمية مقياًم احلجة الدامغة عى 
عـرصه وأهل عـرصه، بام يطرحه من املسـائل واألفكار الرشعيـة ذات العالقة 

املبارشة بمسائل العلم امُلخَتَلف عليها.

��يِّ��ُد اَل��ّداُر َداٍع وَعَلْم وَق�َدْموالسَّ َم�ق�اَم�ًا  لِْلِعْل�ِم  َأَق�اَم 

يِن ِعْل�ًم وَعَمْلُم�اِه�دًا يف ا�هللِ َح�ْي�ُث�م�ا َن�َزْل ُيِقي�ُم َأْم�َر الدِّ

ومـن محلة منهج السـالمة القائم عى احلكمـة واملوعظة احلسـنة يف مرحلتنا 
املعارصة الس�يد حممد بن عبداهلل اهلدار ابن شـيخ بن أمحد بن حمسـن بن عيل، 
ويرتفع نسبه إىل اإلمام احلسني ابن الشيخ أيب بكر بن سامل »صاحب عينات«)1(، 

)1( ترمجنا له يف »قبسات النور« و »جني القطاف« ، وترجم له ولده احلسني بن حممد ترمجة 
واسعة سامها »هداية األخيار« ، ولد بقرية َعّزة من أعامل البيضاء عام 1340هـ وأخذ 
نصيبًا من العلم يف بلده، ثم رحل إىل حرموت وأخذ عن مجلة من علامئها، ومنهم 
اإلمام عبداهلل بن عمر الشاطري وغريهم، وتويف بمكة املكرمة ودفن هبا بعد مرض 

أقعده الفراش يوم االثنني ربيع الثاين 1418هـ رمحه اهلل.
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أسس رباط البيضاء بعد خترجه من تريم وفتح به دروس العلم عى غرار رباط 
تريم، وكان به النفع الكبري يف عموم املرحلة وخاصة بعد أن حورصت مدرسة 
حرموت يف َقْعر دارهـا وتوقفت األربطة العلمية عن التدريس، وبقي رباط 
البيضاء عَلـاًم حيمل ثوابت املنهج األبوي وينّمي عليه األجيال ويثبته يف قلوب 
النسـاء والرجال، حتى بـرزت مرحلة الصحـوة والوحدة باليمـن، فكان هلذا 
املصنع املبارك أثر كبري يف إعادة ترتيب جيل مدرسـة احلكمة واملوعظة احلسـنة 
مزامنة مع بروز اهلجمة اإلعالمية ملدارس القبض والنقض التي َوّجهْت محلتها 

الرشسة ضد مدرسة األبوة الرشعية.

ثـم بـرز السـيد اهلدار يف بـالد احلجاز بعـد انتقاله إليهـا كأحد أعمـدة البناء 
األبوي الراسخ املمثل حقيقة ملنهج السالمة بمكة واملدينة وجدة، والتف عليه 
املريدون واآلخذون واملتعلقون فوجدوا فيه النَفس اليامين املبارك، وُحيش إيامنًا 
ُن َيَمٍن واحِلْكَمُة  وحكمـًة وفقهًا حتقيقًا لقوله صى اهلل عليه وآله وسـلم: »اإِلي�مَ
ٌة والِفْقُه َيَمٍن«)1( ، فكان هذا النَفس الَياميّن له سنده املتصل بأنفاس األشياخ  َيَمنِيَّ

عـرب الزمـان إىل من ال ينطق عن اهلـوى صى اهلل عليه وآله وسـلم، وقد عرف 
السـيد اهلـّدار بمجاهداته الطويلـة يف العبـادات والعـادات واألذكار واألخذ 

بالعزائم يف كل أحواله، وهبذا خترج أبناؤه من بعده وغالب تالميذه األكارم.

)1( رواه البخاري ومسلم.
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اِطرْي اأَلكابِ�ِرواحَلَسُن املِْفَضاُل َذَاك الشَّ َمْنَه�ِج  يف  بِ�ِه  َأْنِع�ْم 

ِري�َق يِف َثب�اِت  َمدٰى اأَلْحواِل واأَلْوَقاِتَش�ْيٌخ َح�ٰى الطَّ
ٰ
َعىل

ومن رجال منهج السالمة القائمني عى حراسة مدرسة السلف بحرموت 
قوالً وفعاًل وحاالً السيد العالمة الوقور احلسن بن عبداهلل بن عمر الشاطري)1( 
الذي أخذ علمه بأسـانيده عن والده ومجلة من شـيوخ حرموت وخترج هبم، 
وبرز عَلاًم يف منهج الدعوة تربية وتسـليكًا وعلاًم ودعوًة، ُأوِكل إليه التسـليك 
والرتبية والتعليم يف رباط تريم خلفًا لوالده وأخيه حممد املهدي، وقام هبذا األمر 
خـري قيام وخترج عليه العديـد من محلة املنهج األبوي الداعـي إىل اهلل باحلكمة 
واملوعظـة احلسـنة، كام كان يف أخريـات حياته يتنقل بـني حرموت واخلليج 
العـريب ومكة وجـدة واملدينة، وانتفع هبـذا االنتقال العرشات مـن الراغبني يف 

الطلب واملتعلقني بطريقة األدب.

إِْمَرتِْه َتَت  َعاُة  الدُّ َج  ��رَّ ُمْنَيتِْهَتَ َأْقَصٰ  ْشَياِخ  بِاأْلَ وَناَل 

أي: إن طالبـه ومريديه تكاثروا وانترشوا حتت ظل رعايته املباركة يف أفجاج 
األرض، كام أنه هبذا األمر وباتصاله بشيوخه األكابر قد حصل عى ما متناه من 
رشف اخلدمة لدعوة جده املصطفى صى اهلل عليه وآله وسـلم، وقرت عينه بام 

رآه من اخلري واالنتشار املبارك يف كثري من بالد اهلل.

)1( ولد برتيم سنة 1347هـ ومات باخلليج )أبوظبي( ونقل جوًا بالطائرة إىل حرموت 
ودفن برتيم يف 12 ربيع األول 1425هـ يف جنازة مهيبة.
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يوِخ اأَلْوِفيا َج اأَلْتِقياوَكْم َوَكْم ِمَن الشُّ َمْن َنَُجوا يف اأَلْرِض َنْ

َقْد َرَسُموا َلنا ُخُطوَط امُلْنَطَلْقِمَّن َعْرَفنا وَك�ذا ِمَّ�ْن َس�َب�ْق

الُبَلداَف�ال ا�ْلتَِف�اٌت أو ُجن�وٌح َأَب�دا امُلْفِسُدوَن  َتاَدٰى  َمْهم 

يشـري الناظم إىل كثرة شـيوخ منهج السالمة الذين نرشوا هذا الطريق وقاموا 
بـه رغم الظروف احلرجة واملضايقات املحرجة، وربام كان يف ذكرهم فردًا فردًا 
نـوع من اإلطالة املمّلة لبعض القّراء وخاصة أهنم من مدرسـة حمدودة ال غري؛ 
ولكنّ�ا أردنا أن نضع النم�وذج الذي عرفناه وتيقنا أننا من خالله قد قرأنا منهج 
اإلس�الم دون جت�اوز أو اْفتِي�ات عىل الغري مم�ن هلم دور ال يس�تهان به يف األخذ 
بمنهج الس�المة م�ن مدارس اإلس�الم املذهبية والذوقي�ة املتنوع�ة، إالّ أننا كام 
ذكرنـا من قبل أننا لسـنا بصدد نقل أخبار املناهج والـرؤى والطرق واملدارس 
وإن احتدت مقاصدها وأهدافها، وإنام نحن بصدد عرض نموذج خاص أسهم 
بيقني مع وجود الغري بكل نامذجه يف رسم ما حتتاجه األمة من التوازن واالعتدال 
والوسطية الرشعية.. ليس يف حارضنا اليوم وإنام عرب مسرية التقلبات التارخيية 

والتحوالت املرحلية.

 فهذه املدرسة التي نحن نعرّب عنها رسمت لنا باخلصوص وملن رغب يف قراءة 
النـامذج الناجحة بالعموم ما سـمي يف النظم بخطوط املنطلق أي: مسـارب 
النجاة والسـالمة أمام املتغريات كلها، وهلذا فإن واقع ما أرشنا إليه يلزمنا عدم 
االلتفات كام قال تعاىل: )ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ(]احلجر:65[ ، 
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فاحلـرج واقـع يف األمة ال حمالة،  والسـالمة غري مرجّوة ـ ولـو حتى من وجهة 
نظرنا القارصة ـ بام تسـري عليـه األمة اليوم، ومع هذا القلـق فاملعاجلة مطلوبة، 
ومنهـا بـّث ما قـد صنعـه احلَريُصون عى َسـالمة األمة يف أشـد مراحل احلرج 

التارخيي املتحول، ليستفاد منه، وليس إلجبار أحد عليه أو إلزامه به.

أما بالنسـبة ألمثالنا ممن َتيقنوا سـالمة املنهج فال التفات وال جنوح أبدا، 
بـل إننـا كام عربَّ الناظـم نلح عى اآلخذ هبـذا املنهج، ونحذر أتباعـه من أبواق 

املفسدين املتامدين يف تشويه احلقائق أو العيش عى حساب اآلخرين.

الُفُه�وِمَأْنِعْم َبٰ�ذا املَن�ْه�ِج امل�ْرُس�وِم َواِض�ِح  َواٍع  لِ�ُكلِّ 

َكْث�َرِة ِم�ْن  َأْوَرْدُت�ا  ٌج 
ِ
َن�مذ

ْ
لُِيْفَهَم املَْقُص�وُد ِمْن َمْنُظوَمتِي

ج�اِل الرِّ َصْف�َوُة  املَِث�الفَهٰ��ُؤالِء  اِغ�ِب  للرَّ ٌج  ُأْنُم�وَذُ

ِويِّ اأَلْمَثِل اأُلَوِلَكاُنوا َعىٰل الَنْهِج السَّ احِلِنَي  جاِل الصَّ الرِّ ِج  َنْ

منهج خري لكل من وعى واتضح  وأنه  املنهج  الناظم إىل رشف هذا  يشري 
لديه الفهم متجردًا عن األنا والذاتية، وأن هذه النامذج املذكورة إنام هي قليل 
مل  وإن  شهداء،  السالمة  منهج  عى  اهلل  بإذن  وماتوا  ُسعداء  عاشوا  كثري  من 
حيملوا سالحًا ومل يقاتلوا يف معارك اجلهاد عدّوًا، فاجلهاد الذي أقاموا أساسه 
ونرشوا أنفاسه قد حفظ ألسنتهم وأقالمهم وأيدهيم من دماء أمثاهلم وإخواهنم 
من أهل اإلسالم، وحققوا ما أشار إليه سيد األمة من معاين اجلهاد عند جور 
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املراحل يف مثل قوله صى اهلل عليه وآله وسلم: »َأْفَضُل اجِلهاِد َكِلَمُة َحقٍّ ِعْنَد 
ُسْلطاٍن َجائٍِر«)1(. 

وهذه الكلمة كان هلا من األثر سـاعة االنطالق أكثر من أثر السـيف والرمح 
باعتبـار املرحلـة ال باعتبار الدعوة إىل تعطيل اجلهـاد الرشعي، فهؤالء النخبة 
احلاملـني هلذا املنهـج هم صفوة الرجال أي: رجـال املرحلة، وليس املقصود 
عموم املعنى للرجولة عرب تاريخ الرسالة، ويأيت ختصيصهم هبذا املعنى ملا أشار 
إليـه الناظم من سـريهم عى النهج الس�وي األمثل وهو النهـج الذي حفظ 
دمائهـم وصان دماء غريهم وحفظ الزمان من عشـوائية الرصاع واملنازعة، مع 
أننـا لو تأملنا سـري رجال املنهج عرب التسلسـل الزمني لوجدنا أن اإلشـارة إىل 
مفهوم الصفوة يشمل العّد التصاعدي حتى عهد الصدور من رجال املنهج يف 

العرص اإلسالمي األول.

تَِّصاْل بااِل� َزاِه�ٍر  ُة َع�ْص�ٍر  َجاْلُغرَّ َبِقّي�ُة اأَلْخياِر َأْش�ياخِ الرِّ

لَِف السَّ بُسُلوِك  َتَربَّٰى   ْ ِفِمَّن َ َمْوَت آِخذًا بالشَّ يف َحْضَ

يشري الناظم إىل نامذج منهج السالمة الذين أدرجهم يف هذا النظم، وأهنم كانوا 
غرة العرص ملا كانوا عليه من رشف االتصال منهجًا وسندًا وانتامءًا، وهم قوم 

تفردوا بعلم الـ »سلوك« الذي كان عليه السلف يف وادي حرموت.

)1( سبق خترجيه.
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يف ا�هللِ ُث�مَّ ا�َصَط�ُبوا وَصاَبُرواوُأْخِرُجوا ِمْن ُدوِرِهْم وَهاَجُروا

أي: إن هـذه النامذج املختارة يف هـذا النظم ممن أُخرجوا من ديارهم؛ ألهنم 
كانـوا محلة علم ومرياث أبوي رشعي، فلم يكن منهم غري الصرب واالصطبار، 

حيث مل يثريوا أحدًا ومل يطالبوا برد اعتبار من أي جهة أو جاه أو سلطان.

�ْم ِم�ْن ُرْتَب�ٍة َمْعُلوَم�ْةَلْ َيْعِرُف�وا ِحْزَب�ًا وال ُحُكوَم�ْة وَم�ا َلُ

أي: إن مـن صفـات حياهتـم عـدم االنخـراط يف األحـزاب وال يف القـرار 
احلكومي؛ بل إهنم ال هيتمون بتحصيل الرتب واالمتيازات، وهذا ليس مطعنًا 
يف حامـيل احلكم واحلزبية، وإنـام إبراز نموذج التميز لدى هؤالء املشـار إليهم 

بمنهج السالمة.

ْك َمْن َلُه ُيَس�اِكُنَم�ا َكاَن ِفيِهْم اَلِع�ٌن أو َطاِعُن َأْو َمْن ُيَش��َرِّ

أي: إن مـن صفاهتـم املميزة أنه ال يوجد فيهـم ذو حقد أو ضغينة عى وقائع 
التاريخ املؤملة، ويرغبون يف السـكوت عـن كل ما جرى يف تاريخ األوائل طلبًا 
للسـالمة مـع اهتاممهم التـام ببناء احلارض عى مـا تيرس هلم من حسـن اإلتباع 
باملتبوع األعظم صى اهلل عليه وآله وسلم، خالفًا ملا عليه الدعوات املسّيسة التي 
ولـع أتباعها باللعن والطعن والتبديع والترشيـك، وإثارة الضغائن واألحقاد، 
وَشـَغلوا األجياَل بمحاكمة التاريخ مع عدم قدرهتـم عى إعادة رجاله ال ظاملًا 
وال مظلومًا، فصارت مناهجهم هدمًا للتاريخ وعيشـًا اسـتثامريًا عى حسـاب 
أخطـاء اآلخريـن، مع انعدام احلـل األمثل والعـالج األشـمل حلقيقة مواطن 
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التعفن واالنحراف يف الواقع.

�َبِه لِلشُّ آِكٌل  ِفيِه�ْم  ِهوَلْي�َس  ي�ِن َع�اِلْ الَشَ َأْو َتاِج�ٌر بالدِّ

أي: وأن أهـل هـذا املنهج الرشـيد ال يتناولون الشـبه يف املـال واملعاملة وال 
يتاجـرون بالدين يف سـوق العـرض والطلب، وإن حصـل يشء من اخللل يف 
احلياة االقتصادية حتّروا يف التناول ما استطاعوا إىل ذلك سبياًل حتى ال يصيبهم 

من الشبهة واحلرام يشء يعلمونه أو يعرفون حقائق مصدره.

َن�رٰى ال  بَِأنَّ�ا  ا�هلَل  َن الَورٰىوُنْش�ِهُد 
ْ
�مْ َبي� ًا وال ِمْثاًل َلُ نِ�دَّ

يؤكد الناظم وُيشهد اهلل عى ما ملسه ووجده يف هؤالء الرجال، وأهنم عديمي 
املثـال بـني الناس يف املرحلـة التي عارصناها، ملا متيزوا به مـن املعاملة التي قال 

يُن امُلَعاَمَلُة«. فيها من ال ينطق عن اهلوى: »الدِّ

هاَدْة ْدَق يف الشَّ ُموَنا الِصّ اإِلَراَدْةُهْم َعلَّ َعْنُه�ُم  َأَخْذَن�ا  َك�َم 

امُلتَِّص�ال �َنَد  السَّ ُموَن�ا  املَ�الوَعلَّ َب�نْيَ  َأَث�ٍر  ِم�ْن  َل�ُه  وَم�ا 

يؤكـد الناظـم أن هـؤالء الرجـال هـم أهـل الصـدق، وقـد كان مـن فوائد 
جمالسـتهم أن تعّلم الكلُّ منهم مفهوم الصدق عى وجهه الرشعي، كام ُأخذت 
عنهم مفاهيم بناء اإلرادة يف اإلنسـان املؤمن، وهي سالمة العزم والتصميم يف 

خدمة الطريق وبناء الذوات ألجل اهلل ويف اهلل.

كام أن من خصائصهم تعليم األتباع واملرتبطني بمنهج السالمة رس األسانيد 
املتصلـة، ومـا هلا من أثر ومظهر وجوهر يف الدراسـة الرشعيـة والعالقات بني 
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أهل العلم النافع، وكوهنا فيام بينهم لغة التفاهم ورّس االرتباط اجلامع بني أهل 
هذه املّلة وأمنائها.

َنْد �رِط َح�ْت�ًم َفْهَو َرْدَفُكلُّ ِعْلٍم َليَس َمْوُصوَل السَّ قًا بالشَّ ُمَوثَّ

أي: إن كل صاحـب رؤيـة أو فكـرة ذات عالقـة هبذا الدين جيـب أن ُتعرف 
وُيعرف صاحُبها بأمرين:

األول: سند األشياخ الذين أخذ عنهم هذا األمر. 
والثاين: صيغة املفهوم ذاته وعالقته بأمر الرشيعة من حيث القبول والرد عند 
أهل املعرفة والعلم أنفسـهم، وهلذا فإن من رشطنا ملعرفة كل منهج ورواده أن 
نقـرأ تراجم حياهتم وبدايات تكوينهم املعريف وهبذا األمر يربز رس االتصال أو 

عكسه.

باإِلْس�َناِد ي�ِن  ال�دِّ ِع�ْل�َم  نَّ 
�اِدأِلَ َش�ْيَخًا بَش�ْيٍخ ِم�ْن ُأول اأَلْمَ

األَدُب الُعُل�وِم  إْس�ناِد  اجَلِميُل األْنَسُبوَف�ْوَق  والَصْمُت والَصْبُ 

ْ
الُقْرآنِ�ي َن�ا  َنصِّ يف  َأت�ٰى  املِيَزاِنَك�َم  يف  األْصِل   

ْ
الثُّالثِي َعِن 

يشـري الناظـم إىل أمهية علم اإلسـناد املأخوذ عن األشـياخ بالسـند إىل أهل 
املعرفة املجتمعة فيهم رشوط األدب واخللق احلسـن، حيث يرتبط هذا الرشط 
باملعنـى الرشعـي املنصوص عليـه يف ثالثي الدعـوة الذي جـاء يف قوله تعاىل: 
)ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ( ]األنعـام:89[، فالكتـاب هـو القرآن، واحلكم 

روا  هو السنة الرشيفة، والنبوة هي املعادل الثالث »أخالق النبوة«، فالذين سخَّ
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نّص الكتاب والسنة جمردة عن أخالق النبوة ركبوا الشطط يف املايض واحلارض 
وأخرجوا النصوص عن وعائها الرشعي، وهي األخالق.

َمْهَم َتَاَدٰى يف اجِلَداِل امُلْس�َتِعْروال ُيَمُروا َمْن َأتٰى ِمْن ُكلِّ ِغْر

أي: إن من وصف رجال منهج السالمة عدم الدخول يف املراء واجلدال مهام 
كان أمر القضايا املختلف عليها، عماًل بقوله صى اهلل عليه وآله وسـلم: »َدُعوا 
ِة، وَمْن َتَرَك  املِ�راَء«، وقوله: »َم�ْن َتَرَك املِراَء وُهَو حُمِقٌّ َبنٰى ا�هلُل َلُه َبْيتًا يف َأْعىٰل اجَلنَّ

ِة«)1(. اهـ بمعناه. املِراَء وُهَو ُمْبِطٌل َبنٰى ا�هلُل َلُه َبْيتًا يف َرَبِض اجَلنَّ

َش�ْيَطاَناَلْ َيْكِذُب�وا أو َيْلِم�ُزوا إِْنس�انا َظامِل�ًا  ُيواُل�وا  وَلْ 

أي: إن أهـل هـذا املنهج كام عرفناهم مل يكذبوا يف حـال الرضا وال يف حال 
الغضـب، ومل يلمزوا إنس�انًا بام فيه، فكيف بام ليس فيـه؟  كام أهنم ال يوالون 

أعوان الشيطان من الظلمة وأهل الفجور والفساد.

ُروِس ُفوِسِم�ْن َحْيُثَم َكاُنوا َعىٰل الدُّ للنُّ الَبْسِط  َماِل  يف  أو 

أي: إن حفظهم هلذه اآلداب كان يف كل أحواهلم سواء ساعة اجلد يف حلقات 
العلم والدرس أو يف حالة البسط واملامزحة.

ا ما َجَزٰى َعنَّ ٰ�ُن  َحَ الرَّ َزاَجْزاُهُم  �الُم َطرَّ �الِم َما السَّ َأْهَل السَّ

باأَلْنواِر اأَلْخ��ي��اِر  ُهْم َمعَدُن اإِلْفضاِل واأَلْساِرَمالَِس 

يسأل الناظم املوىل عز وجل أن جيزي هذه الطائفة اخلرية ما جزاه أهل السالم 

)1( أخرجه أبو داود )276/4( من حديث أيب أمامة.
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يف كل زمان بتعداد جتيّل احلق باسـمه السالم عى جمالس الصاحلني األخيار، 
فـ هم معدن هذا اخلري وأهل الفضل والرّس النابع من ُحسن السلوك.

ْ
�ؤالِء َمْطَلبِ�ي وَغاَيتِي

ٰ
ُه�ْم َه�

ْ
وُبْغَيتِي َمْنَهِجي  َعَرْفُت  ِبِْم 

يشري الناظم إىل هذه الطائفة التي انتفع هبا بعد رحلته الطويلة يف عامل اإلفادة 
واالستفادة، سواء يف رساديب املدارس احلديثة واجلامعات والفئات واألحزاب 
السياسـية واجلمعيات والنوادي وكافة نامذج التشـكيالت االجتامعية احلديثة، 
أو يف نامذج املدارس األبوية التقليدية مذهبية وصوفية، فاألنموذج األعى لدى 
الناظم هي مدرسـة السـالمة التي عرفهـا متمثلة باليقـني واملصاحبة يف رجال 

مدرسة حرموت، وهلذا يقول عنهم: هبم عرفُت َمنهجي وُبغَيتِي.

الَمْة السَّ ُنْعِلُن  َهٰ�ذا  الِقياَم�ْهأَلْجِل  يف  اأَلَم�اَن  وَنْطُل�ُب 

أي: إن الناظـم بعد رحلته الطويلة يف دراسـة املناهج والدعوات يف عرصه وما 
قبل عرصه يعلن أنه قد رغب واطمأن ملنهج الس�المة، وأنه هو املنهج األنسـب 
يف الدراسـة والتطبيق يف املرحلة التي هو جزء منها ويشـعر أن عليه مسـؤولياٍت 
عديدًة فيها، كام أنه يرجو هبذا املنهج اآلمن أن يسّلمه اهلل يف الدنيا وأيضًا يوم لقاء 

املوىل سبحانه جّل وعال.

م ِم�ْن آِل َبْيِت امُلْصَطَف�ٰى لَِيْعَلموَنْبُس�ُط اأَلْي�ِدي َل�َم�ْن َتفهَّ

وَم�ْن َأَح�بَّ َص�اِدَق املَطالِِبوَم�ْن ُيواِل ِم�ْن ُأوِل املَذاِهِب
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امُلباَرَكْة النِّ�ْس�َب�ِة  ٰ�ِذْي  ِبَ بامُلش�اَرَكْةإِّنا  اجَل�ِم�ي�َع  ُنَعاِه�ُد 

ِق امُلَوثَّ �الَم�ِة  السَّ َم�ْن�َه�ِج  �ِقيف  ِمْن َغْيِ إِْج�ح�اٍف وال  َتَ�لُّ

واالنتفاع،  االتباع  يف  رغب  من  لكل  اليد  بسط  إىل  أبياته  يف  الناظم  يشري 
املتنوعة  والرؤى  املذاهب  كافة  من  واإلشكاالت  األزمات  من   للخروج 
السالمة، وأن  منهج  ـ إىل حتكيم  النبوي  البيت  آل  ينتمي إىل  ـ وخاصة ممن 
للجميع احلق يف هذا القاسم املشرتك من غري إجحافـ  أي: ظلمـ  أو احتقار 
ألحد من عوام أو رعايا املسلمني وال متلق أي: تزّلف ألويل السلطان أو اجلاه 

أو املال، فالكل يف املطلب الرشعي سواء.

ٰ ه�ذا املََثْلإِْذ ال َط�ِريَق للنَّ�ج�اِة واأَلَم�ْل َن�ا إاِّل ع�ىلَ يف َعْصِ

يثري الناظم هنا قضيًة مهمًة جّدًا جدًا ويعرضها عىل كافة الباحثني عن احللول 
لألزمات املعارصة فيقول: إنه ال إمكان للنجاة املؤكدة وال أمل يف االستفادة من 
األعامر وأسباب احلياة يف هذا العرص إالّ بمثل هذا املنهج ولو مؤقتًا؛ إذا اعتربنا 
أن منه�ج الس�المة جمرَد فكرِة مرحلٍة للمعاجلة ولي�س للحل، فاحلل املنتظر إنام 
يبـدأ باملعاجلـات، والناظم يؤكد أن أحد املعاجلات املناسـبة حلياتنـا امَلَرِضّية يف 

املرحلة ال يصلح هلا إالّ منهج السالمة، ويعّلل الناظم السبب الرئيس بقوله:

 الَقراْر
ْ

َنا يف اأَلْصِل َمْعُدوِمي نَّ وَلْي�َس ِفيَن�ا مالِ�ٌك لاِِل�ْختَِياْرأِلَ

اإلَضاَفْةِمْن َبْعِد إِْس�َقاِط الِعَدا اخِلالَفْة َع��اَلِ  يف  َنا  وَحْصِ

ُيربز الناظم مشكلة املرحلة بالنسبة للعامل اإلسالمي كلـه كوحـدة  قرار؛ ألن 
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اإلسالم ال يعالج القضايا جمزأة، وإنام يعالج أسس ورؤوس األمور، ثم يتناول 
جزئياهتا بام يناسب. 

فالعـامل اإلسـالمي والعـريب فاقد الق�رار، وليس يف األمتني كلهـا عى طول 
مسـاحة العامل من يملك قرار االختيار، أي: قرار )إعالن احلرب أو السـلم(، 
وقد بدأ هذا األمر ُبعيد انتزاع قرار األمة الواحدة بـ إس�قاط عبداحلميد الثاين 
آخـر خلفـاء دولة اخلالفة اإلسـالمية ذات القـرار الواحد، بـرصف النظر عن 

العيوب واملآخذ عى اخلالفة وما فيها من نواقض ونواقص. 

فالقضيـة التي جتعل األّمة حتمـل مفهوم األمة الواحدة إنام هـو القرار الواحد، 
وهلذا فإن انتزاع القرار مّهد إلعادة ترتيب أوضاع األّمة لُتصبَح أمًة مضافة القرار 
لغريهـا، من خـالل التجزئـة السياسـية العاملية ملا بعـد احلرب العامليـة األوىل ثم 
الثانيـة، ويؤكـد هذا األمر ما أدخلتـه قوى القرار العاملي اجلديـد من زرع الكيان 
الصهيوين داخل اجلسم اإلسالمي والعريب منذ سقوط القرار الواحد، وتم حلملة 
القـرار اجلديد دعـم وتثبيت هذا اجلسـم الغريب ومن داخل موقـع القرار الذي 
جيمع بني املعتدي واملعتدى عليه فيام ُيطلق عليه باألمم املتحدة ومنَابرها املسّيسة، 

التي ترضخ يف النهاية بكافة صورها ونامذجها حلملة القرار العاملي الواحد.

وألن الوضـع عـى هـذه الصفة املقيتـة فاملعاجلة إلعـادة القـرار الواحد هي 
إحـدى املسـتحيالت يف العامل؛ ألن كافـة القائمني عى التغيـري أو حُماربة القرار 
الَعاملـي إنـام َينَطُوون َطوعـًا أو كرهًا حتت األُُطر املأذون هبـا يف العامل، كاحلزبية 



املرحلة الأخرية

) 121 (

وغريها من املسميات التي ينادي هبا مسّيسو العامل ملعاجلة األزمات.

 وهي يف هنايتها قرار يعود إىل مؤسـس ثوابته كام قد رأينا َمن مَحََل الشـيوعية 
ملحاربـة الرأسـاملية وَجّيـَش الضحايـا للمفاهيـم الغريبة عن أمتـه ووطنه؛ بل 
واضطر إىل تسييس مفاهيم اإلسالم ذاهتا لتوافق مسرية الربنامج اإلحلادي من 
بعـض الصـور والكيفيات، حتى إذا مـا انتهى الدور العاملي للشـيوعية برزت 
احلقيقة ماثلة للعيان أن الشـيوعية مل تكن حاًل للشـعوب املظلومة وال للفقراء 
الكادحـني، وإنام هي تركيـع ألمة بكاملها تتصارع ضمن ُأطر مسيسـة؛ خلدمة 
مسـتثمر يمتلك زمام الرأساملية والشـيوعية معًا، وكال الرؤيتني وجهان لعملة 

واحدة.

ُعوِب واأُلَمْموَمْطَل�ُب الَق�راِر ال َي�أِت َبَدْم وال بإِْرَهاِب الشُّ

ج�اِل اأُلَوِل َمْهَم َيُكْن ِمْن ُمْعِضٍل َأْو ُمْشِكِلوال بَط�ْع�ٍن يف الرِّ

أي: إن عـودة رشف األمـة ال يـربز إالّ بعـودة قرارهـا، وقرارهـا ال يـأيت يف 
مثل هذه احلالة املمزقة بإسـالة الدماء أو بإرهاب الش�عوب؛ بل يتحقق هبذا 
نجـاح مرشوع الرصاع والصيد يف املاء العكر وزيادة أزمات الواقع االقتصادية 
واالجتامعية كام هو مالحظ، كام أنه ال يتحقق مطلب القرار أو إصالح األمة بام 
يتبناه بعض محلة املناهج املذهبية املسيسة التي تنهج هنج اللعن والطعن يف عرص 
ين باجلنة، أو أولئك الذين ينسفون أبنية  اخلالفة الراشدة، وتستهني ببعض املبرشَّ
املسـلمني الفكرية املتوارثة كالطعن يف التصوف عمومًا أو يف األتباع للمذاهب 
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خصوصـًا، ويدعـون إىل الالمذهبيـة والعـود إىل مفهوم األصوليـة، فكل هذه 
الدعوات ال ختدم األمة ال يف قرارها وال يف استقرارها.

ُمْشِكَلْة ي  التََّحدِّ َكاَن  ُربَّم  ُمْفَتَعَل�ْةَبْل  َعْكِس�ّيًة  ِسياَس�ًة 

م�اِر والَبال ااِل�ْعتاَِلَتِزي�ُد يف َحْجِم الدَّ ِف�ي�َنا  الَع�ُدوَّ  وَتَْنُح 

أي: إن مثـل هـذه الدعـوات ذات االرتبـاط باملفاهيـم االنفعالية هي اجلرس 
املناسب التي يشجعها أتباع الشيطان إلنجاح مفهوم التحريش يف أمة الصالة، 
وقـد أكـد النبي صـى اهلل عليه وآله وسـلم هذا املـرشوع وخطورتـه يف األمة؛ 
وَن يف َجِزيَرِة الَع�َرِب؛ ولٰ�ِكْن يف التَّْحِريِش  �ْيطاَن َأيِ�سَ َأْن َيْعُبَدُه امُلَصلُّ ألن »الشَّ
َبْيَنُهْم«)1( ، وهذا املنهج اإلبليس هو ما يرتدد عى ألسـنة الكثري اليوم يف املقولة 

املعروفة )فّرق تسـْد( ، فالتفرقة أصابت املسـلمني، والسـيادة التي هي امتالك 
القرار بيد أعدائهم ما داموا عى صفة التحريش والتفرق، ثم يعرج الناظم عى 
مسـألة اجلهاد حتى يغلق باب املتحذلقني به واملتخذين منه سـّلاًم ووسيلة هلدم 

منهج السالمة من جهة وإنجاح مرشوع التحريش من جهة أخرى.

َب�ْل إنَّ�ُه َف�ْرٌض َعلَيَن�ا وا�ْبتِ�الوال َنُقوُل لِْلِجَهاِد: »ال.. وال..«

َحَتى َنَرى بفضْلِه َبْعَض اُلُدْوَنْرُجو بِ�ِه الَنْصَ َعىل ُكلِّ َعُدْو

باجلهاد يف سبيل اهلل، وأنه فرض عى هذه  الناظم إىل رضورة اإليامن  يشري 

)1( أخرجه مسلم يف صحيحه )156/17نووي( وغريه من حديث جابر.
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أي:  ـ  وبه  النِّفاِق«)1(  ِمَن  ُشْعَبٍة  َعىٰل  َماَت  باجِلهاِد  َنْفَسُه  ْث  دِّ ُيَ َلْ  »وَمْن  األمة 
باجلهادـ  تظل راية اإلسالم خفاقة يف العامل، سواء عى صفة العاملية أو عى صفة 
اجلزئية يف املوقع املعني، كام هو يف فلسطني وغريها برشوطه الرشعية املعتربة؛ 
ألن يف اجلهاد مطلَب توازن أمام الغري، ووضع اعتبار لرشف الديانة والشهادة 

التي رشفنا اهلل هبا عى كل أمة أبت الديانة والشهادة.

ُم�َق�يَّ�ُد َأْص�ِل�ِه  يف  وَم�ْن َدَع�ا إىٰل اجِله�اِد ُيْرَصُدلٰ�ِك�نَّ�ُه 

َهَدفا َنا  ِصْ الَعاَلِ  يف  َتُسوُس�َنا اأَلْقَمُع َجْه�َرًا وَخَفاَفَنْحُن 

أي: إن اجلهـاد يف سـبيل اهلل يف ثوابتـه مقي�د بـرشوط؛ ألن فيـه إراقـة الدم 
وتقديـم الرقاب، واإلسـالم جعل السـالم واألمان مرشوعًا بديـاًل عن القتل 
وإراقة الدماء، فمتى أمكن اسـتخدام وسـائل السـالم ونرش الدعوة إىل اهلل يف 
الشعوب دون سالح وال قتال فهذا هو املطلب اإلسالمي العايل، وإذا ما تعرس 
السـالم إالَّ باجلهـاد، فاألمر يقتـي إقامة رشوطه، وخاصـة يف عرص ال متلك 

األمة فيه قرار سلمها وال حرهبا.

والتجـارب قـد أثبتت تدخـل العـدو يف صناعة اجلامعات وبعـض املنظامت 
ومتويلهـا باسـم اجلهاد لتكـون جرسًا هلدم األمـة من داخلها وبأيـدي أبنائها، 
الذين ال يدركون حامل القرار األصيل يف جهادهم، كام أهنم ال يدركون حامل 
القرار األصيل يف حال سـلمهم، ومن هنا نجد أن منهج السـالمة يقدر للجهاد 

)1( اخرجه مسلم يف صحيحه )158/2( من حديث أيب هريرة.
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قدره برشوطه، وال جيعل اجلهاد ورقة عمل مرحيل كام هو يف منطلقات األغرار 
وبعض املنتفعني واملندفعني، ولألسف.

�اَلمْة للسَّ َنْحَت�اُج  ال  َدام�ْةَفكي�َف  للنَّ َص�اَر  َق�ْد  وَحاُلَن�ا 

َم اإِلْسالَم إْصالحًا وَحْلوَلْي�َس ِفيَم َقْد َرَأْين�ا ِمْن نَِحْل َمْن قدَّ

يشـري الناظم إىل حاجة األمة يف هذه املرحلة القلقة إىل منهج السـالمة لنتبني 
مـا أمامنا وما خلفنا وما حولنا ومن املسـتثمر جلهودنا يف جهادنا املرشوع، وما 
هـي أوعية اجلهاد الرشعي املـأذون به من عند اهلل؟ فلألوعيـة اجلهادية ثوابت 
وأسـانيد، فقد يكون الوعاء اجلهادي قوميًا وقد يكون قبليًا عصبيًا، وقد يكون 

حزبيًا مسيَّسًا، وقد يكون أكثر من ذلك.

ويشـري الناظـم إىل املرحلة التي عاشـها وعارصها وقد شـهد مـن خالهلا يف 
العاملـني العـريب واإلسـالمي نامذج املنظـامت واجلامعـات واألفـكار واملناهج 
التـي مـألت األرض مبادئ وقتاالً ومـاذا كان مصريها النهائـي، حتى أولئك 
الذين محلوا اإلسـالم كرؤية فكرية، فقد ثبـت بالدليل أن غالب األوعية ذابت 
يف األُُطر احلزبّية املتصارعة، وخرجت عن قضيتها األساسـية اإلس�الم إىل ما 
دون ذلـك؛ بل ربام أنزلت اإلسـالم بثوابته إىل املداوالت السياسـية املؤدية إىل 
التنازالت املهينة أمام أطروحات القوميات والديمقراطيات واحلقوق الوضعية 
واحلريات التي يعجُّ العامل اإلنسـاين بالرصاع حوهلا، فكان عى اإلسـالميني أن 
يعيـدوا مفاهيم اإلسـالم ذاهتا؛ كـي تتفق من أوجه كثرية مـع رغبات العاملني 
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ضد اإلسالم سواء يف اخلفاء أو يف العلن.

ا�ْختِ�الِفَب�ْل ُربَّ�م َحاُموا ع�ىَلٰ اخِلالِف َمش�اِكَل  ُل�وا  وَأصَّ

أي: إن بعـض الذيـن محلـوا املنهج احلزيب املتأسـلم ضـاق برناجمهم املرحيل 
ليعـود عـى شـعوب األوطان أنفسـهم بالـرصاع االعتقـادي، بحكـم ارتباط 
املنهج ذاته بمفهوم وضعي ابتدعه بعض املنتمني إىل اإلسـالم باسـم اإلسالم، 
فعـاد هذا الربنامج املرحـيل باعتباره فكرة ذاتية عى الرعايا والشـعوب بالويل 
والبـالء؛ بـل صار جـزءًا من مـرشوع التحريش الـذي أخرب عنه سـيد املّلة يف 
جزيـرة العرب، وهو مرشوع الـدم، والقتل، والبرت، واإلقصـاء، واالجتثاث، 
والترشيـك، والتبديع، ومرشوع األنوية القائلة: )ڀ ڀ ڀ( ، وألنه مرشوع 
شـيطاين يف بعض وسـائله فقـد تبناه مهندسـو التحريـش العاملـي ليكونوا منه 
برنامج اإلسـالم املرحيل املسـّيس، وهلذا فإن هؤالء املهندسـني بعد استثامرهم 
هلذا الربنامج وحتويله من فكر مدعوم إىل فكر جيري يف دماء الشعوب وعروق 
األمـم وأسـلوب تدمري داخـيل يف املسـلمني؛ رفعوا عنـه غطاء الدعـم وتأييد 
السياسـة، فتحول بني عشـية وضحاها وعى ألسـنة املهندسـني لـه إىل برنامج 

إرهاب وتطرف وضاللة. 

والَبداَوْةَحّتٰى َغ�َدا النَّاُس َعىٰل الَعداَوْة والَبْغَضاِء  واحِلْقِد 

�الِة واألذاِن والُق�رآِنَح�ْرٌب ع�ىَلٰ الصَّ ع�اِء  والدُّ والَق�ْبِ 

يؤكد الناظم أن هذا الربنامج املرحيل بعد أن صار منهج مجاعات وفئات فقد 
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حتول من الدعم السـيايس يف اجلزيرة إىل دماء الشعوب وهويات اجلامعات من 
كل جنس ولغة، فاألمر أخطر وأفجع، فإن الناس به قد نشـؤوا عىل العداوة 
واحلق�د والبغضاء، وعادوا إىل الب�داوة يف كافة ترصفاهتم االنفعالية باسـم 
اإلسـالم خالل مئة عام، كام سـامها رسـول اهلل صى اهلل عليه وآله وسلم »قرن 
الشـيطان« ، أي: مئة سنة من تفعيل الرصاع الشيطاين يف برنامج التحريش كله 
حرٌب أي: حرب عى العبادات والعادات والتقاليد داخل اخليمة اإلسالمية، 
أما املرشك احلقيقي )عدو اإلسالم( فقد أمن عى نفسه ودينه ومتكن من التغلغل 

باسم االقتصاد واحلضارة إىل عمق القرار املسيس.

الِقىَلٰوآَخ�ُروَن َحْوَل َمْفُه�وِم الَوال َبعِد  ِمْن  واْلَلْعِن والَباِء 

أي: إن املرشوع األسبق للتحريش يف اجلزيرة قد أعطى دوره كاماًل واختلط 
بدماء الشـعوب فجاء آخرون عى نفس النمط املسـيَّس وبدعم عاملي؛ ولكن 
بلغـة أخـرى ودماء جديـدة ومرشوع أكثر إغـراء وإغواء، إنه مـرشوع الوالء 
والرباء، يف مسـألة آل البيت واإلمام املنتظر، والتشـّيع املسيَّس، وهذا املرشوع 
ليس جديدًا يف ذاته، وإنام هو جديد يف إنزاله إىل سوق العرض والطلب منافسًا 
قة، وقد جاء مرافقًا ملرحلة اقتصاد عاملية هي العوملة، فدوره  جتاريًا لألفكار املسوَّ

البد أن يكون عامليًا مسّيسًا، وهو جزء من برنامج التحريش ال غري.
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اخِل�الِف َمَع�اِرُك  َت�َزْل  َت�ِس�ُي َب�ْي�َن ال�نَّ�اِس بالتَّالِفوَلْ 

نَّ َأْشياَخ الِفَئاِت َق�ْد َغ�َل�ْوا
ُط�وا ملَّ�ا ا�ْعَتَلْواأِلَ وَأْفَرُط�وا وَفرَّ

أي: إن الشـارع اإلسـالمي ومؤسسـات األمة ومسـاجدها تعيش اخلالف 
وتعاين من بلوائه؛ بل ويبلغ هبا إىل التلف والرر كام يرجوه الشـيطان، ويعزو 
الناظم سـبب ذلك إىل رؤوس اجلامعات وأش�ياخ الفئات، فهم سـبب الفتنة 
وهم مسّيسو الرصاع يف الشعوب، حيث وقعوا يف الغلو واإلفراط والتفريط ملا 
شـعروا باملكانة واجلاه بني أتباعهم وأشياعهم، فاستثمروا هذا الغّلو واالندفاع 
للتحريش واألذى، وترجيح آرائهم وأفكارهم عى غريهم، وسخروا األموال 
واإلعـالم والوسـائل لرصف الناس عـن االعتدال والتوسـط يف األمور وعن 
معاجلة اإلشـكاالت باحلكمة واملوعظة احلسـنة واملجادلة بالتي هي أحسن إىل 

الطِباع والنفوس واالستتباع خلطوات الشيطان، )ک ک گ گ 
گ( ]النـاس:5[ أي: حكاِمهـم وزعامِئهـم ورؤسـاِء أحزاهبـم ومجاعاهتـم 
وشـيوِخ مناهجهم ومذاهبهـم، فبانحرافهم تنحرف األمة وتتدمر الشـعوب، 
وهذا هو عني ما نشهده اليوم وقبل اليوم، ألن هؤالء الصدور حّكموا العقول 
واملصالـح، ومل يراعـوا »ثالثي النجاة«: الكتاب والسـنة والنبـوة »األخالق«، 

وقد سبقت اإلشارة إليها.

يف ُكلِّ َما ِمْن َشْأنِِه َحْسُم الَغَلْطِمِن ا�ْعتَِداٍل يف اأُلُموِر والَوَسْط
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اجَلَهَلْة َبنْيَ   ُّ الشَّ َتادٰى  ُمْفَتَعَل�ْةوَقْد  َعواِم�ٌل  َتُسوُس�ُهْم 

أي: إن هـؤالء الصدور )املسـؤولني( تركـوا التوسـط واالعتدال املرشوع 
الـذي دعا إليـه من ال ينطق عن اهلوى، ومارسـه صى اهلل عليه وآله وسـلم يف 
مرحلتي مكة واملدينة مع كل العنارص املسلمة وغري املسلمة باملفهوم الرشعي، 
وانتقـل هـذا اإلفـراط والتفريـط والغلـو يف السياسـة واملواقـف والتديـن إىل 
الشـعوب، حتى متادى الرش بينهم باعتبار جهلهم باألمور الرشعية، وسـيادة 
العوامل الطَّبعية، وما متليه عليهم ظروف املراحل املسّيسـة يف اإلعالم والرتبية 

والتعليم واالقتصاد وغريها.

ُس�وِل َيْقَتُدوا بامُلْصَطَفٰى الرَّ واأُلُصوِلَلْ  الَبْيِت  َبَأْهِل  وال 

ُمْفَعَمْةوإِنِّ�م ُق�ْدَوُت�ُه��مْ ُأَغ�ْي�ِل�َم�ْة بالَف�س�اِد  ُق�ُلوٌب  ْم  َلُ

أي: إن الشـعوب يف غالبهـا ومـن يسوسـهم مـن أهـل احلكـم والعلم بعد 
وقوعهم يف براثن التسـييس املرحيل مل يكن لدهيم مفهوم االقتداء بـ الرس�ول 
صى اهلل عليه وآله وسلم عى الوجه الصحيح وال بأهل البيت األثبات الذين 
َسـلكوا منهـج السـالمة، وإنام كان هلـم قـدوة يف أغيلمة أي: بعض الشـباب 
املندفـع واملنتفـع ممن قد سـبق أن حتدث عـن اندفاعهم وانتفاعهم رسـول اهلل 
تِي َعىٰل َي�ِد ُأَغْيِلَمٍة ِمْن ُقَريٍش«)1(،  صى اهلل عليه وآله وسـلم يف قوله: »َهاَلُك ُأمَّ
وسياسة األغيلمة صارت منهجًا يف حياة كثري من الناس بعد تطبيقها يف الواقع 

)1( أخرجه البخاري يف صحيحه )10/13فتح( من حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه.
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العمـيل آنذاك، وانتقلت إىل احلياة العلمية والعملية والسياسـّية واالجتامعية يف 
حياة الدول والشـعوب واجلامعات واألحزاب واهليئات والفئات واجلمعيات 
وحتى يف النوادي وما دوهنا، وقد حدد الناظم نامذج الفساد املؤدي إىل اإلفراط 

والتفريط وإىل الدوافع يف علة منهج التحريش والتفرقة.

أو َعاِطِفيٍّ َأْو َعِميٍل ِذي َس�َنْدِمْن َطاِم�ٍح َأْو َمْن َأَصاَبْتُه الُعَقْد

�ُة األَْم�ِر ا�ْرتَِباَط�اُت اجَلَفاوإِْن َيُكْن ِمْن آِل َبْيِت امُلْصَطَفٰى َفِعلَّ

يقّسـم الناظـم مَحَلة منهـج اإلفراط والتفريـط والتحريش والتسـييس الذين 
هيدمون البناء عى رؤوس األمة أن الواحد منهم إما أن يكون: 

العلمية  أو  السياسية  احلياة  قمة  إىل  الوصول  يف  رغبة  ذا  طاحمًا • 
املوقع  هذا  مثل  يف  وجيد  االجتامعية،  أو  احلزبية  أو  الفكرية  أو 
التحريش مناسبة ظهوره وبروزه حتت غطاء إسالمي أو إعالمي 

معني.
ِمن َمن أصابته العقد • النفسية أو العرقية أو االجتامعية، فوجد 
املجتمع ال يوليه اهتاممًا ملا لديه من الرتكيب النفس أو ما شاهبه، 
فيجد يف هذا املنحى تلبية لالنتقام من الواقع أو املوقع الذي أدى 
إىل تعقيده حتت الغطاء األشمل للجاه أو السلطان الذي جينيه من 

هذا االنحراف الفكري.
عاطفيا، أي: صاحب عاطفة جياشة مع يشء من اجلهل بالعلم  • 
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والتاريخ، فتثار عاطفته الدينية أو العرقّية بام يسمعه من النقائض 
آبائه  جمد  عن  باحثًا  العاطفة  هبذه  فينطلق  التارخيي،  والتحريف 

وأرسته ولكن عى حساب اآلخرين.
أو  األذكياء  استغالل  عى  تعمل  ُمَقنَّعة  بسياسة  مرتبطا  عميال  • 
أهل الطموحات والعقد والعواطف لتحقيق املآرب البعيدة، مع 

إعطاء العميل موقعه الذي يرجوه يف النيل من اآلخرين.

وهذه التقسـيامت عـى هذا التعريف ال يسـلم منها مصاب هبـا ولو كان من 
آل بي�ت املصطفى آل البيت، باعتبار أن آل البيت جزء من الواقع يتأثرون بام 
يـدور فيه وما يسـمعونه وما يتعلمونه يف مناهج املـدارس واإلعالم، فهم جزء 
مـن ضحايـا الواقع املسـيس؛ ألن البعض يعتقـد أن يف موافقـة آل البيت ألي 
منهج تقويـة ألصحابه ودعم معنوي حلملة هذه الدعوة وتلك؛ ولكن احلقيقة 

تقف عند وضع هذا امليزان العدل من التقسيم.

اخَلِط�َيْة َأْمَراُضَن�ا  �ُة التَّْح�ِريِش يف اجَلِزيَرْةفَهٰ��ذِه  وُس�نَّ

�ِةِمْن َخْلِفَها إِْبِليُس َرْأُس الِفْتَنِة َيِلي�ِه ِم�ْن ُغ�الِة األُمَّ وَم�ْن 

أي: إن هـذا األمـر الـذي تم رشحـه وبيانه جزء مـن أمراض األمـة التي قد 
تنـاول احلديـث عن وقوعها نبينا حممد صى اهلل عليه وآله وسـلم يف ما عرب عنه 
بـ»التحري�ش يف اجلزي�رة«، وبرنامـج التحريش يقوده إبلي�س اللعني ومن 
خلفه العرشات واملئات ممن يعملون يف تنفيذ هذا الربنامج طوعًا وكرهًا، وهم 
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الغالة.

ْم َغُي الَفَشْل ُيوَن�ُه ب�نَي الِفئ�اِت واجَلَدْليف ُكلِّ ِجيٍل َما َلُ ُيْ

�ْم ُبْنَياَنُ �ُروا  َدمَّ َم�ا  إذا  َذاُبوا وَأْبَدٰى َغَيُهْم َشيَطاُنْمَحّت�ٰى 

يشـري الناظـم إىل ظاهرة ملحوظة يف سـري التحوالت وهـي أن هؤالء الغالة 
يف كل فكر ورؤية ال يقدمون غري الفش�ل أي: التخذيل واإلرجاف والبحث 
عن العيوب والنواقص والنواقض، حتى يف نامذج اإلسالم كالصحابة الفضالء 
والعلامء األجالء، فهم يتناولون كل ما يربر الفشـل واخليانة واخلطأ ويصورون 
األمنـاء باخلونة والصادقني بالكذابني، وهكذا حتى يفرقوا بني الناس ويمنعون 
األمة عن املشـاركة يف اخلـري والبناء ومجع الكلمة، فإذا ما فعلوا ذلك واسـتثمر 
الشـيطان جهودهم رمى هبم وتركهم يف طغياهنم يعمهـون فرتاهم أفرادًا أفرادًا 
قد تابوا وأنابوا وعادوا إىل حظرية الشـعوب بينام يقوم الشـيطان بتجنيد البديل 

املناسب؛ كي تستمر املخادعة ويتحقق الفشل يف كل األجيال.

َفْلُيتابِ�ْع احَل�قَّ  َأراَد  اِع يف َصَدٰى املَراِجِعوَم�ْن  َسْيَ الصِّ

أي: م�ن أراد أن يعـرف حقيقة ما أرشنـا إليه متجردًا عـن املصالح الذاتية؛ 
فليقرأ يف كتب التاريخ وليتابع مراحل الرصاع املسّيس بتجرد وأمانة، فالذين 
قتلوا اإلمام عيل ريض اهلل عنه مل جينوا من فعلهم غري الفشل ومل يأتوا بحل، وال 
قتلة سيدنا عثامن، فقد أغرقوا يف الفتنة ظنًا منهم أهنم سيعاجلون األمور فزادوا 
الطني بلة، والذين قتلوا احلسـني بن عيل وزيد بن عيل والذين اسـتثمروا قضية 
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قتل عيل ومقتل عثامن ومقتل احلسـني كل هؤالء مل يضعوا حاًل بقدر ما عمقوا 
األزمـات إىل اليوم، وإذا ما حتدثوا عن احللول ربطوها باملسـتحيالت وبنقض 
مراحل التاريخ، الستثامر هذا النقض ملصاحلهم وسيادهتم عى اآلخرين.. وال 

حلَّ وال معاجلَة وال تشخيَص.

اأَلِخ�َيْة املَْرَحَل�ُة  َق�ْد َجاَوَزْت ُعْقَدَت�ا اخَلِطَيْةوَهٰ��ِذِه 

الَعْومَلَ�ِة ِسياَس�َة  َن�َرى  ِةِفيه�ا  َق�ْد َنَخ�َرْت َأْوَضاَعَن�ا بالُقوَّ

ينقلنا الناظم من املراحل السـابقة بام فيها من تناقضات وإشـكاالت ورصاعات 
يتطاحـن عليهـا أهل الفئـات والسياسـات إىل املرحل�ة اجلديدة مرحلـة العوملة، 
ُز بيقني فشـل كافة األطروحات الفكرية خالل مرحلة الغثاء  وهي املرحلة التي ُترْبِ
املمتـدة مـن عرص سـقوط قرار دولـة اخلالفـة إىل أحداث سـبتمرب، فهـذه مرحلة 
ليسـت بالقصرية شـهد العامل كله فيها من التحوالت واحلروب والرصاعات ما ال 
مزيـد عليه، كام شـهد العامل العريب واإلسـالمي منذ افتقاد قراره وزوال اسـتقراره 
دور التحول املرحيل من االسـتعامر إىل االسـتهتار إىل االستثامر، أو بمعنى آخر من 
العلامنية إىل العلمنة إىل العوملة، والعامل اإلسالمي والعريب يف هذه املراحل كلها تابٌع 
، ومـرسٌح للتقلبات والفوىض، ومسـتثَمٌر يف القرار  ال متبوٌع، ومسـيٌَّس ال مسـتقرٌّ
والثروات واملواقف، وخمرَتٌق يف الديانة والرتبية والتعليم واالقتصاد.. وهلم جرا. 

، وبدون أدنى حتفظ. وها نحن نسري يف االجتاه اإلجباري نحو ُجحر الضبَّ

امُلواَفَقْة ِسوٰى  َلَنا  َي�ُع�ْد  َجْه�اًل مِلَا َقْد َس�اَد ِم�ْن ُمناَفَقْةوَلْ 
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أي: ليـس لن�ا كأمة بعمومهـا أو كدول جمـزأة أو كأفراد أو عى أي مسـتوى 
دنا الغرُي عى تنفيذ  إالّ أن نوافـق عـى برامج املرحلة وما خيطط هلا، ألننا قـد َعوَّ
براجمـه، والعمـل معه بعلم وبغري علـم عى نقض العرى وقبـض الثمن، حتى 
تربـع عى عرش القرار بكل نامذجه، وحق فينـا ما قاله املصطفى صى اهلل عليه 
بُِعنَّ َس�َنَن َمْن كاَن َقْبَلُكْم ِشْب�رًا بِش�ْب�ٍر وِذراعًا بِذراٍع َحّتٰى َلْو  وآله وسـلم: »َلَتتَّ
َدَخُلوا ُجْحَر َضبٍّ َلَدَخْلُتُموُه« ، قالوا: يا رسـول اهلل، اليهود والنصارى، قال: 

»َفَمْن؟«)1(.

َعاملَِي ِديٌن  ي�َن  الدِّ َأنَّ  الَعاَلَِواحَل�قُّ  ُش�ُع�وِب  َبنْيَ  َنا  ُي�ِع�زُّ

ِمْيِع امُلْش�ِكاَلْت َوَثَب�اْتِفْيِه اْلِعاَلُج جِلَ ا�ْعتِ�َزاَزًا  َأَخْذَن�اُه  إَِذا 

يشـري الناظم إىل احلقيقة املغيَّبة عن األمة وعن مؤسساهتا الفكرية وهي كون 
الدين اإلسـالمي دينًا عامليًا يف ذاته سـواء كنا محلة قرار أو كنا دعاة اسـتقرار 
عى منهج السـالمة، فاإلسالم يف كل نامذجه السليمة هو دين عزة ونامء، حيمل 
أسباب العزة ملعتنقيه بني شعوب العامل، باعتباره الدين اخلاتم احلامل صفات 
الديمومـة الرشعية واحلجة القائمة عى تلك الشـعوب الكافـرة، باعتبارها ُأممًا 
فشـلت يف محل أمانة أنبيائها، وحّرفت مقاصد رشائعها، فكفرت باهلل وأنعمه، 

فحقت عليها بذلك كلمة العذاب يف اآلخرة.

وكلمـة العـذاب يف اآلخرة نتيجـة تطبيق الكفـار للمنهج العقـالين املجرد، 

)1( أخرجه البخاري )613/6 فتح ( ومسلم )462/2( من حديث أيب سعيد اخلدري.
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ودمغهم باألمور العقالنية لتجتث عالقة اإلنسـان بالغيبيات ومسـائل اإليامن 
بتوحيـد اخلالـق سـبحانه، وهـذه هي مشـكلة املش�كالت، أما مسـألة العلم 
واحلضارة والتقدم املعريف فهو قاسـم مشـرتك بني الشـعوب وال عالقة للكافر 
بالتقـدم لكفره وال للمسـلم بالتأخر إلسـالمه، وإنام هذه خدعة مسيَّسـة ُأريد 
هبا احتواء املسلمني ورصفهم عن دينهم احلنيف إىل الفشل االعتقادي الكافر، 
وهذا هو ما أقسـم به إبليس عى نفسه ساعة كفره ورفضه للسجود، فقد أقسم 
أن حيتنـك الذريـة اإلنسـانية كلهـا إالّ القليـل ويوردهـا بالكفـر واجلحود إىل 
السـعري، والسـعري يف أحد معانيه )الرصاع والقتل والنـزاع يف الدنيا ثم جحيم 
يف اآلخرة(..فهم أولئك الذين اشـرتكوا يف مرشوع السـعري وإثارة نريان الفتن 

ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  )ڄ  والشـعوب  األمـم  يف  واحلـروب 
ڃ چ چ چ چ ( ]الفرقان:70[.

الِفَرِقلٰ�ِك�نَّ َم�ا َنْش�َهُدُه ِم�ْن َقَل�ِق َبنْيَ  احَلقِّ  َضَياَع  ُيْبِدْي 

ا َغَرْض َن�ا ِم�نْ َقْبُل َق�ْد ُكنَّ َواملََرْضأَلنَّ ِفْيَنا  وُس  اْلَفْيُ َج  َتَدرَّ

يشـري الناظـم إىل مشـكلة الـرصاع والنــزاع والتحريش مرة أخـرى، وهي 
الظاهرة الشـاملة يف سـلوك األمـة بعمومها ويف أهل التديـن املذهبي وغريهم 
باخلصـوص، وأن احل�ق الذي هو أسـاس اجتامعهم قد ضـاع يف محَأة الرصاع 
املفتعـل فيـام بينهـم، ويعزو الناظـم هذا األمر إىل تسـييس مرحـيل جعل األمة 
بعمومهـا غرضًا من أغراض الفتنة والتحريش وشـبه هذا األمر بـ الفريوس 
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الذي أصاب األمة ومل جتد عالجًا بل امتد وانترش مرحلة بعد أخرى.

ْ
الِعْلَمنِ�ي َب�َدا  ْوٍس  َف�ْيُ َأّوُل 

ْ
َم�َع ُس�ُقوِط احَلاِك�ِم الُعْثَمنِي

يضع الناظم املرحلة التارخيية التي برز فيها فريوس التفرقة وتفعيل الرصاع 
وحيدده بإعالن )العلامنية( سياسة جديدة يف الدولة الرتكية اجلديدة التي قامت 
واإلسالمي  العريب  الواقع  يف  رشورها  من  وكان  اخلالفة،  دولة  أنقاض  عى 
شمول سياسة التفرقة والدعوة إىل الترشيك والتعريب عى املستوى السيايس 
وإشعال نريان الفتن داخل األوطان املسلمة بام تبثه منافيخ السياسة الدونمية 

املتمركزة يف قمة حزب الفتاة الرتكي احلاكم آنذاك.

ومن ثم برزت يف الوطن العريب مرحلة العهد القبيل والثورات واالنتفاضات 
القبلية عى القرار املركزي وشملت الفوىض االجتامعية والسياسة رقعة الوطن 
الكبري، ومن خالهلا بدأت الدول االستعامرية بالظهور عى صفة الدول احلامية 
مع  باملعاهدات  الداخلية  األوضاع  وترتيب  األمن  صفَة  واملعيدِة  للبالد، 
السياسية  السيطرة  شمول  ذلك  وحلق  القبائل،  ورؤوس  واملشايخ  السالطني 
الدول املستعمرة، وإعادة هيكلة وترتيب األوضاع االقتصادية  والثقافية عى 
إىل  واملسلمني  العرب  رعايا  من  الكثري  ونقل  أخرى،  بعد  مرحلة  والتعليمية 

أوروبا للدراسة وحلصول التأثري الفكري واالجتامعي.

وهبذا بدأ اجليل املهجن يف قبول التغيري والتأثر باملفاهيم الغربية والدراسات 
االسترشاقية، والتنصل عن القيود الرشعية اإلسالمية خطوة بعد أخرى ماعدا 
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الثوابت األساسية كالصالة والصوم واحلج والزكاة، فالغالب عى الكثري من 
االهتامم  التفريط وعدم  وإنام حصل  الثوابت  تفريطهم يف هذه  املسلمني عدم 

وضعف الدراسة الرشعية يف املدارس احلكومية.

اْلَعْلَمَن�ْة لُِغَث�اِء  اْنَتَقْلَن�ا  ْوُس�َها َأْبَدٰى َزَماَن املَْسَكَنْةُث�مَّ  َفْيُ

أي: إن مرحلـة العلامنية امتدت يف العاملني العريب واإلسـالمي بكل صورها 
يف جغرافيـة األرض وانفصام الفكر، والتأثر املعريف بالفكر العلامين، وكان هذا 
ب واحلامل لواء التحديث عى صفة الغرب،  متهيدًا لظهور جيل الشـباب امُلَغرَّ
وخاصـة بعد أن خترج العديد من العرب واملسـلمني مـن اجلامعة األمريكية يف 

بريوت وعاد بعضهم من فرنسا وبريطانيا وأملانيا.

وانتقل العامل العريب واإلسـالمي من جيل اإلسـالم املتأثـر باملدارس الفقهية 
والصوفية التقليدية إىل جيل احلضارة والدراسـات احلديثة وبدأ اللسان العريب 
املسـلم يعلمـن الفكر والثقافة اإلسـالمية وفق الـرؤى املادية الغربيـة أو قريبًا 

منها، ويرّوض الغيبيات واملسلامت اخلالية عن الربهان املادي.

وبـدأ املفكـرون يضعـون مفاهيـم التعليـل للظواهـر كظاهـرة الكسـوف 
واخلسـوف ونزول األمطار وكروية األرض وغريها، واسـتمرت هذه املرحلة 
بـام فيها من سـلبيات وإجيابيات متنوعـة حتى هتيأت مراحـل الثورات وجالء 
االسـتعامر وبروز مراحل التحرر وتغيري األنظمة التقليدية إىل األنظمة الثورية 
وشـبه الثورية حتت غطاء الدول الرأسـاملية والشـيوعية ذات القـرار املتصارع 
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عامليًا ودوليًا.

وكانـت املس�كنة أو الفكر العلمـي املادي مسـيطرًا عى عقول محلـة القرار 
ومؤثرًا عى اجليل العريب واملسـلم يف كثري من البالد، مما هتيَّأ معه توسـع التعليم 
املادي وضعف التعليم األبوي وانتشار املدارس وتفعيل الرصاعات من داخلها 
ومـن داخـل املؤسسـات املتنوعة، مع بروز )معـادٍل دينيٍّ مسـيٍَّس( يعمل عى 
إكامل اإلجهاز عى آثار املدرسـة اإلسـالمية التقليدية مذهبية وصوفية وتفعيل 
الرصاع بني أتباعها، وأتباع املنهج التكفريي املسيَّس، وأخذ هذا الرصاع ردحًا 

من الزمن، حتى برزت مرحلة العوملة املشار إليها سلفًا.

َنْسَعٰى َحثِْيَثًا ُدْوَن َأْن َنْدِرْي بِِهَوآِخ�ُر املََط�اِف َم�ا َنْح�ُن بِ�ِه

ُؤوْن الشُّ ُكلِّ  يف  اْلَعاَلِ  َت َأْقَواِس الُعُيوْنَعْومَلَ�ُة  ِدْيَنًا َوُدْنَيا َتْ

يشـري الناظم إىل ما نحن فيه اآلن من االندفاع املرحيل لدى الكل نحو تفعيل 
مفاهيم العوملة، أو ما تسمى بمفهوم »الرشاكة مع اآلخر«، وهي مرحلة خطرية 
جدًا من حيث وجهة نظر اإلسـالم وفقه التحوالت، فهي مرحلة االنتقال من 
القرار املسـلم املسـيَّس إىل القـرار الكافر اخلالص، وهي ما عـرّب عنها صى اهلل 
ِة  عليه وآله وسـلم بــ »الِفْتَنة الّرابَِعُة الَبكمُء الَعْمياء الّص�ّمُء اّلتِي َيُؤوُل َأْمُر اأُلمَّ

ِفيها إىِٰل الكاِفِر«)1( .

 )1( رواه البغوي يف معجمه، والبخاري يف تارخيه، وأبو عيل بن السن من طريق الليث، عن 
حييى بن سعيد، عن خالد بن أيب عمران أن احلكم بن مسعود حدثه أن أنيس بن أيب 
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وألن ما قاله صى اهلل عليه وآله وسـلم حق فإنا نسـأل اهلل احلفظ والسـالمة، 
وقد بدأ املسـلمون عمومـًا والعرب خصوصًا يف جتهيز أنفسـهم لقبول مرحلة 
العد التنازيل التي حيتوي فيها القرار العاملي كل شؤون العامل حربًا وسلاًم إىل أن 

يقي اهلل أمرًا كان مفعوال.

بِِدينَِه�ا �ًة  ُأمَّ  
ْ

َنْبنِ��ي َنِشْيُنَهاَفَكْي�َف  ُلْعَبًة  َأْضَحٰى  ْيُن  َوالدِّ

أي: كيف نستطيع أن نستعيد قرار الدين الواحد.. والقرار الواحد يف مرحلة 
ُيساس فيها أمر الديانة والتدين لتكون جزءًا من لعبة املرحلة وورقة من أوراق 

استعباد الشعوب.

�اُر جَّ والتُّ اأَلْق�َمُع  ْواَلُرَيُسوُس�ُه  َفُه الدُّ  َصْ
ْ

ِمي وِق َيْ يِف السُّ

أي: إن املرحلـة بعمومهـا يسوس�ها األق�امع أي: الذيـن حيركـون األمور 
دون وعي رشعي وال علمي والتجار أي سـامرسة القضايا وحمركو األسـواق 

املرصفية.

�ِلْيُم يف املَْرَحَل�ِة الِفْتَي�ِةَفاملَْخ�َرُج السَّ لِبَِن�اَء  اجُلُه�وِد  َب�ْذُل 

يضـع الناظـم حاًل وسـطًا يف غـامر هـذه االحباطـات، ويرى أن هـذا احلل 
هـو مهمة اآلبـاء واألمهات ومحلة منهـج الديانة والتدين، وهـو برنامج خيص 

فتنة  »ستكون  قال:  وسلم،  وآله  عليه  اهلل  صى  اهلل  رسول  أن  حدثه  األنصاري  مرثد 
»اإلصابة«  يف  كذا  احلديث«  إلخ  القائم..  من  خرٌي  فيها  املضطِجع  صامُء  عمياُء  بكامُء 

.)286/1(
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الشعوب املؤمنة احلريصة عى الدين مهام تغريت األوضاع وحتولت الظروف، 
إنه بناء اجليل من داخل املنازل.. مدارس البيوت.

بَِيْة ْ َيْسَتِعْيَد امُلس�ِلُموَن التَّ  
ْ

اأَلْقبَِيْةَكي َت  َوَتْ الَبْيِت  َداِخِل  يف 

ِدْيَن اُلدٰى َوُحبَّ ِفْعِل احَلَسَناْتَوَيصَنُع�وَن يف الَبنِ�نَي َوالَبَناْت

أي: إن االهت�امم م�ن اآلب�اء واألمهات بم�دارس البيوت والدراس�ة األهلية 
اخلاص�ة � إىل جانب املدارس احلكومية وش�به احلكومية � سيس�اعد يف ابتعاث 

حب الديانة والرغبة يف فعل احلسنات واألعامل الصاحلات.

ْ
ِم�ن َداِخ�ِل اأَلوَج�اِع َواآلاَلِمَوُيْرَس�ُم امُلْس�َتْقَبُل اإِلْس�الِمي

 احَلَياَة بِاْلُعُل�وِم َوالَعَمْل
ْ

يَن يف َفوىَضٰ اجَلَدْلَنْبنِ��ي َواَل ُنِضْيُع الدِّ

إِْنَق�اُذُه ُيْمِكُنَن�ا  َم�ا  َرَذاُذُهإِْنَق�اُذ  َب�َدا  ُطوَف�اٍن  رَشِّ  ِم�َن 

يشري الناظم إىل رضورة بناء احلياة بالعلوم ودراستها الرسمية وغري الرسمية 
والتعود عى حب العمل الصالح، سواء كان العمل اليدوي الزراعي والصناعي 
أو العبـادة والقربـات إىل اهلل، وإىل جتـاوز مرحلـة الـرصاع عى الديانـة وإثارة 
اجلـدل التـي فرضت علينا خـالل املرحلة املسّيسـة، واحـرتام كل ذي مذهب 
بـرشط عدم جتاوزه حـدود العالقة مع اآلخر من املذاهب اإلسـالمية، وجتاوز 
املهاتـرات والرصاع واملنازعـة عى أعامل الطاعة، مع حسـن التوجيه والنصح 

بني املسلمني، ويتحقق ذلك بدراسة مرشوع القواسم املشرتكة.
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الَعاملِ�يَوَنْجَم�ُع ال�ُكلَّ َعىٰل الَقَواِس�ِم �اَلِم  لِلسَّ البَِن�اِء  َم�َع 

َواحَلَضاَرْة الِعْلِم  َعْصَ  اإِلَش�اَرْةَنِعيُش  َمْس�ُبوَقِة  َكَحاَل�ٍة 

ِد اأَلْك�َواِن اإِليمنِيَك�َم َأَت�ٰى َع�ْن َس�يِّ َزِع 
ْ
بِاملَن� �ُك�وَم�ًة  َمْ

يفتـح الناظم مرشوع القواس�م املشـرتكة بني املسـلمني عى اختـالف ما هم 
عليه من املذاهب، والقواسم املشرتكة يقصد هبا مواطن االلتقاء يف تفسري الديانة 
وثوابته�ا، وهـي كثرية جـدًا، وأما مـا اختلف عليه فمسـائل معينـة أوردت كل 

صاحب رؤية بواسطة الدليل إىل التعصب عى الفهم أو االستنتاج.

وهنـاك مـن املواقـف ما اعـرتاه اهلـوى والتعصـب ورغبـة املسـتنبط يف عدم 
الرضوخ لآلخر ولو كان احلق عى يديه، وقد أدت هذه احلالة إىل التناحر والِعدا 
قديـاًم وحديثًا وربام كانت ظـروف املايض باعتبارات املسـافة الزمنية بني العلامء 
واالسـتقاللية النسـبية بـني البالد واألخرى قـد خدمت مـرشوع االختالف يف 
الفهم واالسـتنباط من خالل الدليل؛ ولكـن ونحن اآلن يف عرص نحتاج فيه إىل 
معاجلـة جراح املـايض وإن كنا أقل علاًم وعماًل وإخالصًا مـن أولئك، واملعاجلة 
ال تتأتـى بنبـش اجلراح ونبز األواخر بـام فهمه األوائل، وإنام نحـن بصدد النظر 
الواعي يف مفهوم القواسـم املشـرتكة وما يرتتب عليها من معاجلات ونجاحات 
توحد األهداف وترفع مسـتوى العامِل قبل غـريه إىل أعى درجات مفهوم القدوة 
احلسنى لصاحب امللة عليه أفضل الصالة والسالم، وهو النبي الذي ُيوحى إليه، 
ومع هذا فقد أحسـن املعاملة مع محلة الكفر الرصيح ثم أحسـن املعاملة مع أهل 
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النفاق الرصيح، وكأيّن بالقواسـم املشـرتكة التي تربز عى سـلوك النبي صى اهلل 
عليـه وآله وسـلم هي الدافعة ألخـالق النبوة إذ تربز يف أصنـاف املعامالت مع 

اآلخرين.

إن »القواسم الرشعية املشرتكة« ختتلف متامًا مع مفهوم »املصالح املشرتكة«، 
فالقواس�م هي القضايا الواحدة التي خيتلف يف تفسـريها وفهمها عامل عن عامل 
آخـر؛ ولكـن األسـاس والنهج واملصـري فيها واحـد، وأما املصال�ح فهي مجلة 
املعامـالت الدنيوية التي يشـرتك الكل يف حاجتها واالسـتفادة منها، فضابطها 
خيتلف عن الضابط األول للقواسـم املشـرتكة؛ ألن القواسم املشرتكة ال تكون 
إال بني أهل امللة الواحدة، وأما املصالح املشـرتكة فتشمل امللة الواحدة وغريها 

من امللل األخرى.

واألصـل يف االلتقاء عى القواسـم االعرتاف باآلخـر ومرشوعية وجوده يف 
احلياة أو الديانة أو األهداف والغايات واملصالح، ثم تضييق مساحة االختالف 
وما يرتتـب عى هذا االختالف من انفعاالت وتعصب مقيت وإرضار يفشـل 
نـامذج العالقـة بني الناس، ويعطـل وظائف األرسة واألمـة واملجتمع، وحيول 
اجلهـود من البناء إىل اهلدم، ومن املحبة إىل العداوة، ومن االلتقاء إىل االفرتاق، 

ومن املوافقة إىل املخالفة، ومن التعاون إىل التنافر.. وهكذا.

وأعتقـد أن غالـب الرصاع القائـم يف املذاهب واجلامعات إنـام هو رصاع قائم 
عـى خطأ يف الفهـم أّدى إىل التعصب األعمى املدعوم بالطبـع، فصار التعصب 
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موروثـًا وغري خمرتق بالوعي، ومتام العقل مربوطًا بالرشع، ومن هنا َحلَّ البالء، 
فالقواسـم املشـرتكة قاعدة العمل لعـودة البناء العاملي ملفهوم الس�الم والرمحة 

واملحبة.

 والعكـس هـو العكـس؛ فهـي ـ مـع املصالـح املشـرتكة املرشوطـة بالرشع 
وضوابطه ـ عامل أسـايس يف االسـتفادة من مكاسـب احلضارة يف العامل كّله، 
والقصـد من قولنـا: »املصالح املشـرتكة املرشوطة بالرشع« إشـارة إىل ما ذكره 
الناظـم من قوله كحالة مس�بوقة اإلش�ارة أي: باعتبار ما قـد ذكره صى اهلل 
عليـه وآله وسـلم عـن عالمات السـاعة وجمريـات التحول فيها حتـى ال يزل 

املسلم بزلل الكافر وينخرط يف مشاريعه األنوية الباترة.

ْ
ْيَطانِي ال َنْنَطِوْي يْف املَْظَهر الشَّ

ْ
بَّانِي  لَِلَمْس�َلِك الرَّ

ْ
َب�ْل َنْرَتِق�ي

أي: ال يكـون مفهـوم النظـرة اإلنسـانية لآلخـر أو الرشاكـة االقتصاديـة أو 
السياسـية أو االجتامعية سـببًا يف التخيل عن ثوابتنا األساسـية التي مّيزنا اهلل هبا 
ورشفنا بأن جعلنا أمناء عليها وشـهداء عى اآلخر يف الدنيا بااللتزام الرشعي، 
ويف اآلخرة بتأييد األنبياء وإثبات صدق رسـاالهتم وتكذيب أممهم وأتباعهم، 

وهذا ما عرب عنه الناظم بمفهوم االرتقاء بالعهد الذي قطعه اهلل علينا.

�رِّ يف ُن�وِر اُل�َدٰى بِاملَ�َدٰىُنِذْيُب َناَر الشَّ َحت�ًم  اجِل�َداَر  َوَنرَف�ُع 

أي: إن عهدنا الرشعي مع نبينا حممد صى اهلل عليه وآله وسلم يقتي الوفاء به 
بحيث ال نذوب يف برامج الكفر األنوية النارية؛ بل نستفيد من العلوم واحلضارات 
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باعتبارها قاسم مصلحة مشرتكة مع املحافظة عى نورانية الديانة والتدين.

ونرف�ع اجلدار إشـارة إىل ما جاء يف سـورة الكهف وما حيفظ من اإلشـارة 
ملعنـى املرياث الرشعـي ورضورة املحافظة عليه وإعادة ترتيبـه جياًل بعد جيل 

ومرحلة بعد مرحلة عى الوجه الذي يريض اهلل تعاىل.

�اَرْههٰ��َذا َوَم�ْن ل َيْفَه�ِم اإِلَش�اَرْة ِحَ َواَل  َأْعنِي�ِه  َفَلْس�ُت 

َأَط�الَّ َق�ْد  املَْع�ُروُف  َت��َوىّلَٰفامْلََث�لُ  ِدْينِِه  َع��ْن  الَّ��ِذْي  َع��ىٰل 

يشـري الناظم إىل رضورة فهم اإلش�ارة املقصودة يف رفع اجلدار وإعادة دور 
اخلـر وموسـى، حيث كان اخلـر يعمل عى علم وموسـى ملجـرد االلتزام 
بمفهوم االتباع حسـب العهد الذي قطعه عى نفسه مع أنه مل يكن مقتنعًا بعمل 

اخلر نتيجة اختالف فهمه للمفهوم الدافع للعمل.

وهكـذا يكون االسـتمرار بني حكمـة التنفيذ ملـراد اهلل وبـني رضورة التزام 
الشـعوب للتنفيذ، سواًء َعَرَفِت احلكمَة من الفعل أو الرتك أو مل تفهم، فمسألة 
العمـل بعد االقتناع مسـألة ال تشـري إىل سـالمة املنهج وإنام تشـري إىل حتكامت 

العقل، وهذه مسألة يطول الكالم فيها ألوىل األلباب.

ومـن فهم العبارة ظهرت له اإلشـارة، ومن مل يفه�م ومل تظهر له مدلوالت 
القصـد مـن هـذا وذاك فالناظم يعيـد إليه مـا ورد يف اآليـة )                ک گ 

گ گ (]اجلمعة:5[ ، ونسأل اهلل تعاىل السالمة والعفو والعافية.
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�ِدْي َم�نْ َيَش�ا َوُيْكِرُمْه َوَم�ن ُيِض�لُّ ا�هلُل َض�اَع َمْغَنُم�ْهَوا�هلُل َيْ

اْلَيا َربُّ َأْنَت امُلْرَتٰى يف ُكلِّ َحاْل ِمْنَك اُلَدٰى َيا َربُّ يْف ُكلِّ َمَ

يؤكـد الناظـم أن اهلدايـة بيد اهلل وليسـت ملك أحـد )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 
]األنعـام:125[  ٺ(  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ 
ثـم يسـأل الناظم مواله أن حيقق اهلدايـة املرجوة للجميـع يف كل املجاالت التي 

حيتاجها املسلم.

َباَت�ا َوالثَّ التَّوِفْي�َق  َوالَبَناَت�اَنْس�َأُلَك  اأَلْواَلَد  َوُتْصِل�َح 

مطلب عايل يشـري إليه الناظم، وهو التوفيق، وهو مشـتق من اسم اهلل تعاىل 
ْقنَا  »املوفـق« ، ويف األثـر »اللَّهَم يا من َوفَّـَق أهل اخلرِي للخرِي وَأَعاهَنـم عليه َوفِّ
اللَّهـَم للَخـري وَأعنَّا عليه«، كام يسـأل مـن اهلل صـالح األوالد والبنات؛ ألن 

املجتمع كله يصلح بصالحهام.

َم�اِن ُظِلُمْوا ِعْل�ًم َوَتْعِلْي�ًم َوَتْسيِْيس�ًا َعُمْواَفُه�ْم َجِْيَع�ًا يف الزَّ

أي: إن هـذه األجيـال التي سـوقت هلا برامـج العلامنية والعلمنـة ثم العوملة 
املعـارصة، قـد ظلموا ظلاًم كبريًا يف محلة القرار سـواء يف العلم وأصوله، أو يف 
التعلم والتعليم وبراجمه أو يف غري ذلك من الرتبية والوالء بسـبب التس�ييس 

الذي قّلب أساليب املراحل ليصنع جيل اإلحباط والعامية.
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َهَواْت احَلَياْتَيُسوُقُهْم إبِليُس َنْحَو الشَّ ِسَّ  َعَرُفوا  ِذيَن  الَّ إاِّل 

أي: إن نتيجة العامية يف الثقافة والتعليم والرتبية وحرصها يف علوم اخلدمات 
واالسـتهانة بالديانة قـد هيأ إبليس ليسـوق هذه األجيال نحو الش�هوات، 
وصارت الشـهوات هـي أصل كل يشء يف حياهتم، ويسـتثنى مـن هذه احلالة 

أولئك الذين تداركهم اهلل بلطفه فيرس هلم معرفة رس احلياة وما وراءها.

اُب َوالتَّ�وَّ �اُع  جَّ الرَّ الثَّ�َواُبَفِمنُه�ُم  �ُه  َفَحظُّ َيُت�ْب  َوَم�ن 

َنُصوَح�ا َتوَب�ًة  ُتْبَن�ا  َربُّ  َوُرْوَح�اَي�ا  �ا  ِبَ ِجْس�ًم  َن�ا  َفَزكِّ

بِاإِلي�مِن احَلَي�اَة  َلَن�ا  َوا�ْختِ�ْم 
ْ

َعىَلٰ َطِريِق امُلْصَطَفى اْلَعْدَنانِي

اِط َ َوا�ْجَع�ْل َلَنا ُنورًا َعىَلٰ الصِّ
ْ

َتَباِط�ي ُدوَن�َم  بِ�يِّ  النَّ َم�َع 

ْ
َوا�ْكِرْم َلَن�ا بَِنْظَرِة اْلَوْجِه الَبِهي

ْ
ِهي ِة اخُلْلِد الشَّ ىَضٰ يف َجنَّ َمَع الرِّ

ْ
اإِلْنَس�انِي اْلَع�اَلِ  يف  َلَن�ا  َج�ا يف اْلَعْفِو َواْلُغْفَراِنَف�َم  َغْيُ الرَّ

َأَب�دا �ا  َعنَّ امُلْخَت�اَر  �ِزَي  َأْج�رًا َوَفْض�اًل َدائًِم ل�ن َيْنُفَداَوَتْ

ُسِلَفْه�َو اجَلِدْي�ُر بِاملََق�اِم اأَلْفَضِل َبْدءًا َوَخْتًم َف�ْوَق ُك�لِّ الرُّ

 يف امُلْجَتَمْعَصىّلٰ َعَلْيِه ا�هلُل َما َنْجٌم َس�َط�ْع
ْ

َوَما َبَدْت َمْنُظْوَمتِي



َواأَلْتَباِع َواأَلْصَح�اِب  ْكَرٰى إىَِل اأَلسَمِعَواآلِل  َما َعاَدِت الذِّ

متت ومنفعتها باخلري عمت
آمني

انتهى رشح منظومة منهج السالمة بعد إرشاق يوم اجلمعة الرابع عرش 
من ذي احلجة عام 426)ه� بمدينة أحور امليمونة
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وهذا َمْتُن َمنُْظوَمِة
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) ٱ ٻ ٻ(

العرض األول

َه���دان��ا اّلِذي  هلِلِ  َح�بان��ااحَل��ْم���ُد  ىٰض  ِال�رِّ وب� بِ�َف�ْض�ِل��ِه 

�اَلَمْة السَّ يف  النََّج�اَة  املاََلَمْةَوَجَع�َل  ُيوِرُث  َعمَّ  والُبعِد 

ائُِم الدَّ ��اَلُم  وال��سَّ ��اَلُة  ال��صَّ املَ�َكاِرُمُث��مَّ  َل�ُه  َم�ْن  الَنبِ�يِّ  َع�ىَلٰ 

واأَلَم���اِن ال��َع��ْدِل  َط��ِري��َق  لِ��ْلِْن��َس��اِنَأسَّ  ��اَلِح  ال��صَّ وَمْنَهَج 

َجاِرَحْة ُك��لِّ  حِلِْفِظ  َدَع��ا  َقاِدَحْةَك��َم  َربِّ  ِدي��ِن  يف  ِعَلٍل  َعن 

عاِوْيَث��مَّ ٕاتِّ��ب��اِع املَ��ْن��َه��ِج ال��َس��مِوْي والدَّ اإِلْفِك  ٕاْجتِناِب  َمَع 

ِريِق الطَّ َس��اَدِة  َخْلَف  ْيِ  التَّْحِقيِقوالسَّ َع��ىَلٰ  ي��ِن  ال��دِّ ��ِة  َأئِ��مَّ

َسْلُس�ِل الَعَم�ِلَم�ْن َأَخ�ُذوْا اإِلْس�اَلَم بالتَّ يف  ُمْس�َنٍد  بَش�ْيٍخ  َش�ْيَخًا 

اإلِتِّص�اْل يف  ْم  َأْس�َباُبُ واملََق�اْلَمْوُثوَق�ٌة  الِفَع�اِل  يف  ُمْؤَتُن�وَن 

ِل التََّح�وُّ َمْنه�َج  َيْنَهُج�وَن  وِلال  ال�دُّ ِصاِع  يف  خَيوُض�وا  وال 

اجَل�يْل باحل�قِّ  ال�ُكلَّ  ي�ِن الَع�يْلُيَناِصُح�وَن  وخَيِدُم�وَن الّن�اَس بالدِّ
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املَْنَه�ِج �َذا 
ٰ
ب� َس�اَر  َم�ْن  َنَج�ا وأْنَج�ٰى ِم�ْن َطِري�ِق الِع�َوِجف�ُكلُّ 

ُرِسْم َقْد  بَشٍّ  ُفوٌف  َمْ ُعِص�ْمفالَعْصُ  ِمْنَه�ا  اّل�ِذي  َق�لَّ  وِفَت��ٍن 

اجَل�َدِلَق�ْد َأَخَذْت بالّن�اِس َنْحَو الَفَش�ِل وَغ�يِّ  احِلْق�ِد  وَكْث�َرِة 

�ُن َديُّ والتَّ ي�ُن  الدِّ ِفيه�ا  ُت�َق�نَّ��ُنوَض�اَع  وإَِح��ٍن  بِف�َت��ٍن 

با الَغباَهٰ��ذا الَّذي َيُس�وُد يف َع�ْصِ الرِّ بَأْصَناِف  َمْوُصوٌف  واحَلقُّ 

الِفَرِق َأْهِل  َبنْيَ  َحْرٌب  يُن  امُلْنَطَل�ِقوالدِّ ِخ�ْدَم��ِة  يف  َت�ن�اُف�ٌس 

ياَدْةُك��لٌّ ُي��ِري��ُد احُل��ْك��َم وال��ِق��ي��اَدْة لِلسِّ اأَلْص���َواَت  وَيْشَتِي 

اأَلْح��واُل َضاَقِت  �ذا 
ٰ
َه� ْج��ِل  َأْع��َمُلأِلَ َك��َذا  ِعْلٌم  َل�ُهْم  َمْن  يف 

الِفت�ْن َن�اَر  َأَماَمُه�مْ  َرَأْوا  �ا  والَوَه�نْمَل�َّ امُلْس�ِلمنَي  َب�نْيَ  َتُش�بُّ 

َرْبوَل��ْم َيَرْوا ِم�ْن َمْلَجأٍ َغ�ْيَ اَلَرْب والطَّ الُغثاِء  َعْصِ  يف  هلِلِ 

�اَلَمْة السَّ ُي�وِرُث  َع�مَّ  الِقَياَمْةوالَبْح�ِث  ويف  والُدْنيا  يِن  الدِّ يف 

واِح�ِد َطِري�ٍق  َغ�ْيَ  َي�َرْوا  اِه�ِدَفَل�ْم  الزَّ بِيِّ  النَّ إىِٰل  ُم�ْس�َن�َدٍة 

األْك�واِن َس�يُِّد  ِفيه�ا  اإلْنَساِنَيُق�وُل  َب�نِ�ي  يف  َرَأْي���َت  إذا 
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َبَع�ا ُمتَّ وَه�وًى  ُمَطاع�ًا،  ُم�ْن�دِفَع�اُش�ّحًا  ب�رَأي��ِه  وُمْع�َج�َب�ًا 

فٕاْحَذْر وَجانِْب َأْن ُتَشاِرْك يف احِلَيْلَأْو ُمؤثِ�رًا ُدْني�اُه يف ُس�وِق الَعَم�ْل

ِ�ْه وٕاتَّ الَع�َوامِّ  َأْم�ِر  ِم�ْن  وٕاْنَتبِْهوَدْع�َك  بالبِناِء  ال�َخواصِّ  َنْحَو 

وَأْفَس�َداوٕاْجَعْل ِلٰ��ذا اأَلْمِر ِمْقياَس ُهَدٰى َبْعُضُه�ْم  َزلَّ  فِفي�ِه 

َم�ْوْت بَحْضَ َأْهُلَن�ا  َأَق�اَم  وُق�وْتوَق�ْد  َنْج�ًا  َتيَّ�زْت  َمْدَرس�ًة 

ال�َزَم�ان�ا ُي�ناِس��ُب  واإِلْخ��َوان��اِمَثاُل�َه�ا  اأَلت�ب�اَع  ��َف��ُظ  وَيْ

ُمْن�َه�ج�ْة َط�ِري�َق��ٌة  والَبْهَرج�ْةألّن�ه��ا  اَل�وٰى  َع�ِن  ُمصاَن�ٌة 

اُل�َدٰى َأْش�ياِخ  ِّب�اُع  ٕات وٕاْقتَِداَأَساُس�ها  ِّ�صاٍل  ٕات ِسُّ  َل�ُهْم  ِمَّْن 

للُخَلف�ا َوارٍث  َب�رٍّ  ُكلِّ  َن�َأْوا َع�ْن األرشاِر َعاُش�وا ُحَنف�اِم�ْن 

بالِعْل�ِم َطريَقُه�ْم  ُل�وا  احَل�ْت�ِميوَأصَّ �الِم  وبالسَّ قٰى  وبالتُّ

املاَل يف  �َه 
ٰ
َط� َدْع���َوَة  وا  ِم�ْن َغِي ما ِحْرٍص عىٰل َباِب ٕاْعتاِلوَن���َشُ

الَك�راِسْ ُمْش�ِكَلَة  احُل�ّراِسَت�اَوُزوا  َكْث�َرِة  ِم�ن  َلَ�ا  وَم�ا 

الُطَلَق�اوٕاْس�َتْلَهُموا َمْوِق�َف َمْن َقْد َس�َبَقا َي�ْوَم  امُلْخَت�اِر  َكَمْوِق�ِف 

�ِل الَقراْر مَلَّ�ا َرِضْ باأَلْم�ِر َص�اَر امُلْسَتَش�اْروَمْوِق�ِف اإِلم�اِم ِم�ْن َحْ

ْبِط اّلذي َأْعَطٰى الُبَغاْة ُكْرِسْ الَقراِر ُدوَن َأْن ُيْدِمي اجِلباْهواحَلَسِن السِّ

َمْوِقِف�ْه يف  َأح�ٌد  َيِعْب�ُه  َكَس�َلِفْهوَلْ  ٌد  َس�يِّ �َه: 

ٰ

َط� َق�اَل  َب�ل 

وْه َأيَّ�دُ َق�دْ  ِه  ِ َع�صْ يِف  َم�نْ  وْهوُكلُّ  �دُ اع�ًا َأْخَ يِ�ي ِصَ َف�م الَّ�ذي ُيْ
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امُلْجَتَب�ٰى اإلم�اُم  ال�َدْرَس  اإلباَفَأَخ�َذ  ُذو  الَعابديَن  َزي��ُن  َع��يلُّ 

َبَغ�ا َم�ْن  ُيقاتِ�ْل  أو  ُيَن�اِزْع  الَوَزَغاوَلْ  ُيَعاِدي  َمْن  جُييِّْش  وَلْ 

َأَح��بَّ��ُه��ْم وَم���ْن  ِل  ل���آِلْ ْموَأسَّ  َطِري�َق ِص�ْدٍق َق�ْد َأن�اَرْت َدْرَبُ

احُل�بِّ َأْه�ِل  نِ�ْباَس  َت�زْل  بالَس�بِّوَلْ  ِدُمَه�ا  َيْ َم�ْن  بَرِغ�م 

�الَمْة السَّ بَمْنَه�ِج  لِ��ْلِم��اَم��ْةَقائَِم�ًة  احلفِظ  َط��ري��ِق  َع��ىٰل 

وٕاْنِدَفاْع َدْفٍع  َغْيَ  َجِديٌد  ٕانتَِف�اْعوال  َعْق�ُد  َخْلِفَه�ا  ِم�ْن  وِفْتَن�ٍة 

الَكَف�َرْة ُي�واِل  َيوالِيَه�ا  ْرَث�َرْةَفَم�ْن  باجَلْه�لِ أو بالِعْل�ِم ِعْل�ِم الثَّ

ٕاْجتِهاْد َعىٰل  َخَرُجوا  اّلِذيَن  بامُل�راْدإاِّل  ِري  َي�دْ هلِلِ  َفأْمُرُه�ْم 

َجنَّ�ُدوا َقلي�ٍل  ِم�ْن  َقِلي�ٌل  ُدواَوُه�ْم  ُب��دِّ لٰ�ِكْن  لِْلَحقِّ  َأْنُفَسُهْم 

واملَُج�وِسوٕاْس�َتْثَمَر اأَلْم�َر ُأوُل�و الَتْس�يِيِس الَيُه�وِد  خِلِْدَم�ِة 

ُمْس�َتِمْر اع�ًا  ِصَ احُل�بُّ  اأَلرِشْلُِيْصبِ�َح  احِلْقَد  َيْصَنُع  امُلْسِلمنَي  يف 

امُلْس�ِلَمْة الُش�ُعوِب  َب�نْيَ  ُق�وا  َمْغَنُمْهوَفرَّ احَلِقِي  باإِلْفِك  واآلِل 

املَْس�َأَلْة َدَرْس�َنا  إذا  ن�ا  امُلْش�ِكلْةلٰ�كنَّ َري�ُن  َزاَل  اجُل�ُذوِر  ِم�ن 

املَْك�ِر  ��ذا 
ٰ
َه� َأْس�َباُب  ِفْك�ِروُعِرَف�ْت   ِ بَِغ�يْ �ىٰل  جُيْ ال  فاملَْك�ُر 

فْلُيَتابِ�ْع احَل�قَّ  َأَراَد  ُيَشايِْعَفم�ْن  َم��ْن  ِعْنَد  ال���َوالِء  ِسَّ 

الَعابِِدي�ْن َزْي�ِن  ِمْث�لُ  ُل�وَن  ُه�ْم ُق�ْدَوُة النَّ�اِس لُِدْنياَن�ا وِدي�ْنفاأَلوَّ

الَص�ادُق َك�ذاَك  الِعْل�ِم  َش�اِرُقوَباق�ُر  َربِّ  َك�وِن  يف  َس�َناُهُم 
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َع�يْل ْب�ُن  َزي�ُد  اإلم�اُم  َش�هيُد آِل الَبْي�ِت باحَل�رِب اْبُت�يِلْوِمْنُه�ُم 

امُلْجتِه�ْد اإِلَم�اُم  َبْع�َدُه  َزِهْدوَس�اَر  ِفيها  اّلذي   ُّ
ِ

الُعَرْيض َذاَك 

 ال َيْرَتِكْس
ْ

في�م َعَلْي�ه النَّ�اُس م�ن َأْم�ٍر َدنِْسَقْد  َسَكَن الُعريَض َكي

والتعلي�ِم بالدع��وِة  الَكري�ِموَق����اَم   
ْ

النب�ي أخ�الِق  وَن�ِش 

ُث ��ُد امُل��َح��دِّ ��مَّ َوارُثوَب�����ْع��َدُه ُمَ وللُعلوِم  َعاّلَمٌة 

الِعَراَق�ا َس�َكَن  َق�د  َم�نْ  ُل  َس�ّباَقاَأوَّ َي�زْل  َلْ  �َه 
ٰ

َط�� آِل  ِم�ْن 

ِقيُب امُلش�َتَهْر وْه�َو اإِلَم�اُم احَل�ْبُ ِمْصب�اٌح َأَغ�ْرُث�مَّ َأَت�ى ِعيس�ٰى النَّ

العرض الثاين

اُث ِجياًل َبعَد ِجيْل َوبِي�ْلَتواَلِت اأَلْح�دَ َتْعِقي�َدًا  اأُلُم�وُر  وٕاْزداَدِت 

ِت اأَلْع�واُم يف َح�ْرٍب وَن�اْر والَق�َراْروَم�رَّ ال�َوالِء  َع�ىٰل  وِفَت�ٍن 

ٕاهللِ َأْه�ِل  َمْنَه�ُج  َي�َزْل  ٕاهللِوَلْ  ِحْف�ُظ  اإِلْف�ِك  َرْغ�َم  َيْرع�اُه 

��ذا املَْنَهِج
ٰ
امُلَم�ْن�َه�ِجِبَم�ْن َبِقي ِم�ْن َأْهِل َه� اَلَمِة«  »السَّ َن��مذِج 

امُلَهاِج�ُر َب�َرَز  �ذا 
ٰ
َه� �ُد امُلَصابِ�ُرَأْثَن�اَء   َأْحَ

ٰ
َنْس�ُل اْب�ِن ِعيس�ى

َحَص�اَل َق�ْد  اّل�ذي  اأَلْم�ُر  وما َج�َرٰى ل�آلِل ِم�ْن ُس�وِء ٕاْبتاِلَفَهاَل�ُه 
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َتَب�ّدَدا َمْنَهَجُه�ْم  َرأٰى  َب�َداَفَق�ْد  بِ�م  اُل�دٰى  َع�ِن  وٕاْنَش�َغُلوا 

ِل َكتُّ والتَّ �راِع  الصِّ ِف�ْت�َن�ِة  امُلْعِض�ِلِم��ْن  والَق�راِر  ال�َوالِء  َع�ىٰل 

ٕاتِّف�اْقَفق�َرَر اخُل�ُروَج ِم�ْن َأْرِض الِعراْق َع�ىٰل  َأْهِل�ِه  ِم�ْن  بُِجْمَل�ٍة 

اِم الشَّ َنْحَو  ِريَق  الطَّ  َ ���ذ َ احَل�راِموٕاتَّ الَبَل�ِد  َنْح�َو  وَع�اَد 

�َنْنوَح�جَّ ُث�مَّ َس�اَر يف َأْرِض الَيَم�ْن يِ�ي السُّ ِث�ْل�ه�ا ُيْ ِم�ْن َبَل�ٍد مِل�

ِوْجَهتِْهوٕاْخَت�اَر َق�ْوٌم ِم�ن َبنِ��ي ُعُموَمتِ�ْه َأْقَصٰ  ُدوِن  ِمْن  ُنُزوَل�ُهم 

َقْة امُلْشِ ِسهاِم  ويف  ُدٍد  ُسْ َأَحي�ا ِبِ�ْم َم�والَي تِل�َك املَْنِطق�ْةيف 

إىٰل ْك��َب  ال��رَّ امُلهاِجُر  ���َه  وَخ�الوَوجَّ ِجب�اٍل  يف  البِ�الِد  ِق  رَشْ

ال�َواِدْي م�وَت  َأت�ٰى حَلْضَ البِ�الِدَحَت�ٰى  يف  اأَلْيَم�ِن  َدْوَع�ِن  ِم�ْن 

َش�ْنَئاِن ِذي  ُكلَّ  َيْدُع�و  فَق�اَم 
ْ

وُك��لَّ ِغ��رٍّ ب��اُل��دٰى اإلْي��َمنِ��ي

ال�َدواْمَحَتٰى ٕارَتض�اُه الُكلُّ َش�ْيخًا وإِماْم َع�ىٰل  لَِرْأيِ�ِه  وَأْذَعُن�وا 

َبَدا َرأَيًا  َأَحٌد  الِْف  خُيَ ُأْرِش�َداوَلْ  باحِل�واِر  الِ�ْف  خُيَ وَم�ْن 

�ِل بالتَّ�َع�قُّ األُم��وَر  األْمث�ِلوَع�اَل�َج  �لوِك  والسُّ َم�اٍل  وَب�ْذِل 

َس����َع ال���ِزَراع���َة امُل��ِف��ي��َدْة الَسِديَدْةَووَّ املَ�واِق�َف  �َع  وَش�جَّ

املَْيُم�وُن ال�َوادُي  ٕاْس�َتَكاَن  الُعي�وُنَحَت�ٰى  ِت  َق�رَّ وباألَم�اِن 

���َس املَ���ْدَرس���َة امُل��َم��يَّ��َزْة َمّي�َزْهوَأسَّ َربِّ  واألخ�الِق  بالِعل�ِم 

َمراِح�ِل ِم�ْن  األثن�اِء  َهٰ��ِذِه  اأَلَوائِ�ِليف  َمذاِه�ُب  �َعْت  َتَوسَّ
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ْ
اإِلْس�اَلمي الَع�اَلِ  يف  ْت  وٕاْنَت�َشَ

ْ
�اَلِم احَل�ام�ي َح�اِم�َل�ًة ِس��رَّ ال�سَّ

ْوِق ال��ذَّ ِعْلِم  ِرج��اُل  املَْرُم�وِقوِمْثُلُهْم  التََّص�وِف  وَس�ادُة 

ِة اأُلمَّ يف  اُل�َدٰى  َأْه�ُل  ْم  ِةُقْدَوُتُ الِقمَّ َحْوَل  ��راَع  الصِّ َتَرُكوا  َمْن 

َعِلي�ِم والتَّ بالِعْل�ِم  ْفِهي�ِموٕاْش�َتَغُلوا  والتَّ احِلْكَم�ِة  وَدْع�َوِة 

والِفَت�ْن النِّ��َزاِع  َأْه�َل  واإِلَح�نْوٕاْعَتَزُل�وا  لِْلُح�ُروِب  َداٍع  وُكلَّ 

األْدِعي�ا والُغ�الِة  الُبَغ�اِة  وٕاْس�َتْخَلُصوا للنَّاِس َنْ�جَ اأَلْتِقياِم�َن 

�اَل امُلَؤصَّ َمْنَحاُه�ُم  َنَح�ا  َم�ْوَت َن�َزاَلوَم�ْن  كِمْث�ِل َم�ْن يف َحْضَ

امُلهاِجِر ِد  يِّ السَّّ َعْصِ  َبْعِد  الَعَشائِِرِمْن  يِف  َة  نَّ السُّ ُخوا  َرسَّ َقْد 

احَلَضاِرَم�ْة �َز  يَّ
َتَ ُهَن�ا  الَدائَم�ْةوِم�ْن  باملََزاَي�ا  الُق�ُروِن  َع�ْبَ 

ْرتَِق�ا ااِلٕ يف  َبع�َدُه  َيزاُل�وا  امُلْنَتَقٰىوَلْ  الَفِقيِه  َعْصُ   
ٰ

َأَتى َحَتٰى 

الَطريَق�ْة لِْلَمَدَرَس�ِة  احَلِقيَقْةَأَض�اَف  َع��ىٰل  ْيَف  السَّ وَك��َ�َ 

يَع�ْة ِ الشَّ َثَوابِ�ُت  َرِفيَع�ْةفٕاْجَتَمَع�ْت  َبْوَتَق�ٍة  يف  وِق  بال�ذَّ

�ؤوِن وٕاْلتِزاْموٕاْزداَدِت النَّ�اُس ُه�ُدوءًا وَس�الْم وَب�ْذَل ُجْه�ٍد يف الشُّ

بَِي�ِة الَتْ يف  �ُيوُخ  الشُّ ْع�َوِةوٕاْجَتَه�َد  الدَّ ٕاْنتِش�اِر  َأْب�واِب  وَفْت�ِح 

ُمَْنَهجاَحَت�ٰى َغ�َدا يف َحْضم�وَت َمْنَهَجا َغ����ِيِه  َع���ْن  ُمَ��يَّ��زًا 

جاْل الرِّ ُج  ��رِّ ُتَ األمُّ  وَتْصَن�ُع اأَلْجي�اَل َرّب�اُت احِلَجاْلوَص��اَرِت 

��َس��ْت َأْربِ��ط��ٌة وَزاوي���ْة اِوَي�ْةوُأسَّ الرَّ ِفي�ِه  للِعل�ِم  وَمْعَه�ٌد 
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والتَّْجِويِد للُقرآِن  ْوِحي�ِدواحِل��ْف��ُظ  والتَّ ي�ِن  الدِّ َأْص�ِل  وِعْل�ُم 

اإلْنَس�انِي الَع�اَلِ  يف  وا  لِْلِي�مِنوٕاْنَت�َشُ النَّ�اِس  ُكلَّ  َيْدُع�وَن 

أو َط�َل��ٍب للَج�اِه ُعْن�واِن املََرْضِمْن َغْيِ َسْيٍف أو ِسالٍح أو َغَرْض

الَع�اَلِ ُش�ُعوُب  ِبِ�ْم  املَ�ع�الِ��ِموٕاْنَتفَع�ْت  َل�َة  ُجْ ُأَخ�يَّ  فٕاْنُظ�ْر 

اخَلاِرِج يف  أو  األْوَطاِن  َداِخِل  َت�َرٰى ٕاْختاِلَف الَق�ْوِم عن َخواِرِجيف 

ِف الَس�لَّ زم�اِن  َع�ْن  ِمث�اٌل  اخَلَلِفَه�ذا  يف  َب�ِق�ي  َقْد  ٍء  َشْ ف�َأيُّ 

ْنِحس�اُر َق�ْد َب�َدا ِم�ْن َبع�ِد ما احِلَمٰىَفااِلٕ َأْرِض  يف  الَقراُر  َق  َتَ��زَّ

ال�َواِدْي َم�ْوَت  َحْضَ يف  ُه  اِدوَح�دُّ احَل�دَّ ال�َواِرِث  اإِلَم�اِم  َعْه�ُد 

العرض الثالث

ْ
َل�ّم��ا َأَص�اَب الَع�اَلَ اإلس�المي

ْ
اإلعالم�ي الَش�اِمِل  الُغث�اِء  َداُء 

ِرجالِ�ِه ِم�ن  الَق�راُر  َأْجَيالِ�ِهوَس�َقَط  يف  ا�هللِ  ِدي�ُن  وَض�اَع 

وَمْنَه�ِج َثابِ�ٍت  ُكلِّ  امُلَه�ِجبَنْق�ِض  يف  َيْبُغوَن�ُه  م�ا  وَرْس�ِم 

الَعَرِب ُكلِّ  باِلُد  َقْت  وُمزِّ
ْ

اأَلْجَنبِي َقْهِر  َتَت  وامُلْسِلُموَن 
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�ْة الّذاتِيَّ �ُة  الَقْوِميَّ �يَّ�ْةوَس�اَدِت 
بالُك�لِّ اإِلْن��س��اِن  َع��اَلِ  يف 

ِمْنَطَق�ْة بِ�ُكلِّ  اأَلْم�ُن  َقِلَق�ْةَتَزْع�َزَع  ُظ�ُروٌف  ْني�ا  الدُّ وَس�اَدِت 

اجَلْه�ِل َنْح�َو  البِ�الُد  الَقْت�ِلفَع�اَدِت  وُح�بِّ  واجُل�وِع  والثَّ�أِر 

ْزِق ال�رِّ ْج�ِل  أِلَ النَّ�اُس  ِقوَهاَج�َر  ْ والشَّ َغْرَبا  َفجٍّ  ُكِلّ  يف 

بَِيِق�نْيوا�ْس�َتْعَمَر الُكّفاُر َأْرَض امُلْسِلِمنْي ِفيه�ا  ْعِلي�َم  التَّ وَأْضَعُف�وا 

والِقَيْم الُعُلوِم  َنْ��جَ  �ُروا  َسْموَغيُّ الدَّ ِمَن  بِِه  َجاُؤوا  ما  بَِبْعِض 

املَ��داِرِس يف  ْعِليَم  التَّ اِرِسوَزيَّ��ُن��وا  لل�دَّ ُعُلوَمه�ا  وَمْنَهُج�وا 

الَمْة السَّ لِ�َمْنَهِج  َي��ُع��ْد  والَكراَم�ْةوَلْ  ا�هللِ  ُبُي�وِت  َغْي��َر 

��ِرَج��ْة ُمْ ُظ���ُروٍف  يِف  ُموَن  لِْلَبْهَرَجْةُيَعلِّ َسَعْوا  النَّاِس  وَغالُِب 

الَوَظائ�ِف بُلَغ�ِة  املََص�اِرِفوُأْعِجُب�وا  ِم�َن  امل�اِل  وَعائِ�ِد 

َوِظيَف�ْة ُمَرتَّ�ٌب  َلِطيَف�ْةَش�هاَدٌة  ِخْدَع�ٌة  َأْرٍض  ُكلِّ  يف 

َسَنواْت َعَلْيها  الُكلُّ  يُف كاملََواْتَتاَفَت  ٰى َغَدا الِعلُم الَشِ َحتَّ

��ِم��ُل��ُه اإِلث��ن��اِن وال��ّث��الَث��ْة ِوَراَث�ْةَيْ م�ن  النَّ�اِس  يف  �ْم  َلُ وَم�ا 

�ِع َش�ْخٌص َيْتَبَع�ْهفَم�ْوُت َع�الِ��ٍم َأض�اَع َم�ا َمَع�ْه
ِ
وَلْي�َس يف الواق

ا�ْس�تِعمِر َم�َع  َه�ذا  َب�َدا  اأَلْمَص�اِروَق�ْد  يف  التَّْحِدي�ِث  وَدْع�َوِة 

ُمِضْوَلْيَس يف التَّْحِدي�ثِ َعْيٌب َلْو ُنْش فالَفْصُل  يِن  للدِّ ُمَعاِداًل 

احَلداَث�ْة َسيَُّس�وا  َق�ْد  الوِراَث�ْةلٰ�كّنه�م  ُه�دٰى  َع�ْن  َبدي�اًل  َت�أِت 
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َبِقي َمْن  َغُي  يِن  للدِّ َيعْد  ُمْس�َتوَثِقوَلْ  َزاِه�ٍد  أو  خاِم�ٍل  ِم�ْن 

ْ
الَطَبِقي اِع  الصِّ َع�ْص�ُر  وَجاَءَنا 

ْ
�ِقي ِمْن َداِخ�ِل الَبْغِي اُلالِميِّ الشَّ

النَّاِسِخ َدْوَر  اإِلْل�َح�اُد  املَاِسِخَفَأْكَمَل  َحْرَب  ُموَز  الرُّ وَحاَرَب 

واملََش�اخَيا َع�اَة  الدُّ �واِم�َخاَفَأْرَع�َب  والشَّ وَح  ُ الصُّ �َم  وَح�طَّ

َيُموْتوَمْن َدَعا لِْلِعْل�ِم ِقيَل »الَكَهُنوْت« والُبدَّ  َي�ْف�َنٰى  َأْن  الُبدَّ 

�واِرِع الشَّ يف  �ُيوُخ  الشُّ َواِزِعوُس�ِحَل  بِ���ُدوِن  ُم��ْزٍر  َمْظَهٍر  يف 

َقْه�رًا وَكَم�ْد َم�اَت  َم�ْن  َصْدوِمْنُه�ُم  الرَّ َعنْيِ  ِمْن  َفرَّ  َمْن  وِمْنُهُم 

الَواِح�ِد اإِللٰ��ِه  ِحْف�ُظ  َي�َزْل  لِ��ِدي��نِ��ِه َب���اٍق ب��َرْغ��ِم احَل��اِق��ِدوَلْ 

ِلِصنْي ُمْ ِرَج���ااًل  ا�هلُل  ��َأ  َقْد َهاَجُروا َخْوفًا ِمَن اَلْتِك املَِشنْيوَه��يَّ

ِريْق الطَّ ُن��وَر  ِبِ��مْ  ا�هلُل  ْهَج الَعِريْقَفأْظَهَر  ُدوا النَّ يف احَلَرَمنِي َج�دَّ

اِخِل الدَّ يف  وَك��ذا  اخَلِليِج  �اِمِلويِف   الشَّ
ْ

ِمْن َواِس�ِع الُقْطِر الَيمنِي

اجَلِدي�َدْة الَوْح�َدِة  َفْج�ِر  َتْأيِيَدْهوُمْن�ُذ  ُم�ْع�ِل�ن�ًا  َي�ْب�ُدو  واخَلُي 

ْ
اإِلْس��الِم��ي املَْنَهِج  ِسُّ  ��َي��ٰى َم��َع اأَلّي���اِموَع��اَد  يف َأْه��ِل��ِه َيَ

اِع والنِّ��زاِع اأَلَن�ِوْي اأَلَب�ِوْيَرْغ�َم ال�صِّ الَقِدي�ِم  ِض�دَّ  وَهْجَم�ٍة 

امُلْرَتَقْب ُهوِر  بالظُّ َأْوىَلٰ  �َبْبف��ا�هلُل  وْهَو اّلذي ُيْبِدي النََّجاَح بالسَّ

املَ�واِت ِم�َن  احَل�يَّ  َأْخ�َرَج  َواِتَق�ْد  بال�ذَّ اإلْس�َناَد  وَأْظَه�َر 

م�ا ُهدِّ َق�ْد  َم�ا  َتْرِمي�ُم  َي�َزْل  وَن�موَلْ  وا�ْهتَِمم�ًا  َوْقت�ًا  َت�اُج  َيْ
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َي�ُدوْر مِلَ�ا  َواِعَي�ًة  اأُلُموْروِخْدَم�ًة  رَشَّ  َنتَِّقي  َحّتٰى  الَعْصِ  يف 

الِفت�ْن َأْب�واَب  اأَلْب�واَب  وَدَخ�ْنوُنْغِل�ُق  ِري�اٍح  ِم�ْن  َس�َيْأِت  وَم�ا 

وا�ْحتِوا َدْج��ٌل  ِفيِه   ٍ
ْ

َع��ص ُيْغ�ِري الَضَحاي�ا باملَفاِهي�ِم اخَلَوافُكلُّ 

الَق�ِدي�َم�ْة ال�ثَّ�وابِ�َت  �ِقيمْةخُيْلِخُل  السَّ الَنواِق�َض  وَي�ْزَرُع 

ِفَئ�ْة ُكلِّ  ِم�ْن  األَغ�راَر  ُع  �دَ َقْوَقَع�ْةوخَيْ يف  َش�اَمًة  َيُكوُن�وا  َحّت�ٰى 

امُلْس�َتِتَْيْصَطاُدُه�م إِْبِليُس يف امل�اِء الَعِكْر ِم�ِي  كالضَّ َدواَم�ًا  فُه�ْم 

َم�اُن والزَّ الَوْق�ُت  َيُف�وَت  َش�ْيطاُنَحّت�ٰى  َش�ْيُخُهْم  ُجن�وٌد  وُه�ْم 

ُس�ّجَدا ُرُكوع�ًا  َتْلَقاُه�ْم  للُبَع�َداوَبْع�ُد  َخَدُم�وا  َق�ْد  َبْعِدَم�ا  ِم�ْن 

َيُقوُدُه�ْم إِْبِلي�ُس يف َن�ْشِ اإِلَح�ْنَوَلْيَتُه�ْم َق�ْد َأْدَرُك�وا ِم�ْن َقْب�ِل َأْن

ُم�َراَدُه �ُذوا  َنفَّ َق�ْد  ُه�مْ  ِوَداَدْهلٰ�ِكنَّ وا�ْصَطَف�ْوا  وَخَدُم�وُه 

للنِّ�َزاِع اإِلْس���الَم  ُع��وا  اِعوَط��وَّ للصِّ الُنُصوَص  ُف��وا  وَح��رَّ

احَل�ْت�ِم�يَّ�ْة �تِ�ي�َج�ُة  النَّ واَل�ِوّي�ْةوَجاَءِت  اآلَراَء  ُتَش��تِّ�ُت 

الَزَم�اِن ُم�ِص�ي�َب�ُة  �ْلَطاِنَفه�ذِه  والسُّ الُش�ُعوِب  َن�ُة  وِمْ

َكْة«  »اْلَقواِس�ُم امُلْش�َتَ
ْ

وَوْضُعَه�ا ِضْم�َن َطِري�ٍق َنْس�ُلَكْهَفأْي�َن ِه�ي
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العرض األخري

َنا َتْرُج�و ا�ْئتاِلْف َأْنُفَس�َنا ِم�َن التَّ�اَلْفَطِريُقَن�ا يف َعْصِ َحّت�ٰى َنِق�ي 

َلُه َيْدُعو  َما  َخْيُ  َل�ُهَفااِل�ْجتِمُع  َأْه�ٌل  َفُه�ُم  ِري�ِق  الطَّ َأْه�ُل 

واأَلْف�َكاِر النَّ�اِس  �ُع  َجْ ِفي�ِه  اِرإِْذ  املَ�كَّ ِخْدَع�ِة  ِم�ْن  وِحْصُنُه�ْم 

ْرَوْسَواِس إِْبِليَس الذي َيْدُعو الَبَشْ َّ وال��ضَ والنِّ�زاِع  اخِل��الِف  إىٰل 

التَّْحِريِش ِسياَسُة  َتُسْد«  ْق  ْهِويِش»َفرِّ التَّ َمَع  نَي  امُلَصلِّ َبنْيَ 

�َرفا َع�اِة الشُّ فاواحَلقُّ يف َن�ْه�ِج ال�دُّ ُعوا النَّاَس َع�ىٰل ِديِن الصَّ َم�ْن َجَ

والَعَم�ْل والِوئ�اِم  �الِم  السَّ ِم�ْن َغ�ِي َش�ْتٍم َأْو لِع�اٍن أو َجَدْلِدي�ِن 

األْزَم�اِن قُ�ْدَوُة  واأَلم�اِنَفَهٰ��ُؤالِء  �الِم  السَّ وَس�اَدُة 

بامُلَقاَبَل�ْة َأْحَي�ْوَك  �مْ  ُزْرَتُ َأْو ِغْب�َت َعْنُه�ْم َأْكَث�ُروا امُلَس�اَءَلْةإِْن 

اأَلَن�اَيْس�َتِعرُضوَن احَلاَل ِصْدق�ًا وا�ْعتَِنا َيْنُف�وَن  اُث  ال�ُورَّ وَهٰ�َك�ذا 

َجاَع�ْة ِمْنُه�ُم  َعَرْفَن�ا  َس�اَع�ْةوَق�ْد  ُك��لَّ  ْحٰ�ُن  الرَّ اُهُم  َحيَّ

األْش�ياِخ َأْفَض�َل  َش�ِهْدَنا  لأَلْف�َراِخوَق�ْد  البَِن�اَء  َش�ّيُدوا  ِم�ْن 

َل�ْم وَم�ْن  امُلْصَطَف�ٰى  َآِل  َل�ُه�ْمَأْف�َراخِ  ًا  ُحبَّ بالَوال  وَأْدىَلٰ  َواىَلٰ 

والُق�ْرآِن اإلْس�الِم  �ِة  أُمَّ ِم�ْن 
ْ

اإليِمنِي اْل�ِل�َوا  ِس�رِّ  وَحاِميِلْ 
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الُق�َرْب َغ�َي  ِمْنُه�ُم  َرَأْيَن�ا  اأَلَدْبَف�َم  َغْيَ  َعْنُهُم  َأَخْذَنا  وَما 

املَ�اِضْ ِعي�ِل  للرَّ ِمث�اٌل  املَ��واِضَْفُه�ْم  امُلْصَطَفٰى  إِْرِث  ��اُل  ُحَّ

ِكيَنْة السَّ �ُه  �فُّ َتُ �ِل�ُس�ُه�ْم  َأِم�ي�َن�ْةَمْ ُموَدٌة  َمْ َأْلَف�اُظ�ُه�ْم 

بامُلَجاَدَل�ْة �ْت�َر  السَّ تُِك�وَن  َيْ وُه�ْم َبِعي�ٌد َع�ْن َه�َوٰى امُلَجاَمَل�ْةال 

َكَل�ْفإذا َرُأوا الَعْي�َب َتَغاَضْوا يف رَشْف َأْدَن�ٰى  ُدوَن�م  وَأْصَلُح�وُه 

الُكُتْب يف  َيليُق  ال  َما  َأَتٰى  ُعُجْبوإِْن  ُدوَن  ِه  َردِّ يف  ُفوا  َتَلطَّ

�ِة اأَلِدلَّ َم�َع  احَل�قَّ  �ِةوَأوَضُح�وا  املِلَّ لِِرج�اِل  َش�ْتٍم  َغ�ِي  ِم�ْن 

َسْفَس�َطْة ُمري�ٍد  ِم�ْن  َيْقَبُل�وَن  امُلْحَبَطْةال  بالُقُل�وِب  وَي�ْن�َه�ُض�وَن 

م�اِن الزَّ َد  َس�يِّ َعَرْفن�ا  ِمْنُه�ْم 
ْ

الَيَمنِ�ي ال�َواِرَث  ِري�ِق  الطَّ َش�ْيَخ 

باملَفاِخ�ِرَنْس�َل اُل�داِة النَّ�ْدَب َعْب�َد الَقاِدِر ِري�َق  الطَّ َد  َج�دَّ َم�ْن 

َس�ْةَأَحَيٰى ُرُس�وَم الَقْوِم َش�اَد املَْدرَسْة امُل�َق�دَّ املَ�َع�الِ�َم  وَأْوَض��َح 

املَْعُم�وِر َمْن�زلِ�ِه  يِف  َكاَن  والُص�ُدوِرَق�ْد  ِع  ْ ال�شَّ ِعْل�ِم  ُأْس�تاَذ 

َيَم�ْل أو  َي�ِكلُّ  ال  بَي�ْوٍم  ْلَيْوم�ًا  َمَ ُكلِّ  يف  وَر  النُّ َأَف��اَض  َحّتٰى 

اإلم�اُم َوالُِدَن�ا  اُل�مُموِمْثُل�ُه  َمْش�ُهوُرَنا  َن�ا  َعِليُّ

ِف الَس�لَّ َطِري�ِق  يف  ا�رَتَقيَن�ا  امُلْصَح�ِفبِ�ِه  َعَرْفن�ا ِسَّ ِعل�ِم  َك�َذا 

ا�هللِ يف  ٌة  وِع��زَّ اأَلْش�َباِهَت�َواُض��ٌع  َن�اِدُر  َوْق�ٍت  َتْرتِي�ُب 

الَب�واِدْي يف  اإلس�الِم  إىٰل  والَنواِدْيَدَع�ا  وِق  السُّ َأْه��ِل  وَب��نْيَ 
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وَح�الِ���ْه وِف�ْع�ِل��ِه  م��الِ��ْهب�َق�ْولِ��ِه  ُك��لَّ  ا�هللِ  يِف  وَب���اذٌل 

ِل التََّح�وِّ َلَظ�ٰى  ِم�ْن  ُحيَن�ا  ِلبِ�ِه  والَتَحلُّ الَعْصِ  َفساِد  وِم��ْن 

ْ
اِع الَطَبِقي الَقَلِقَل�ّم��ا َأَت�ٰى َعْهُد ال�صِّ لِ�َزْرِع  اجلِ�ي�ُل  وُجنَِّد 

�َن�ا �صَّ ُمَ َمانِع�ًا  َس�ّدًا  َن�اَأَق�اَم  امُلَهجَّ الَواِق�َع  َوَقاَن�ا  َحّت�ٰى 

اُل�َدٰى َمْش�ُهوُر  احَل�ّداُد  وامُلْبَت�َداوِمْثُل�ُه  امُلْنَتَه�ٰى  ُمَه�اُب  َش�ْيٌخ 

أِدي�ِب والتَّ الِعل�ْمِ  َح  َصْ ْهِذي�ِبَأَق�اَم  بالتَّ املَْحُف�وِف  بَبْيتِ�ِه 

اِد احَل�دَّ َمْنَه�َج  ِفْيَن�ا  �اِدَأَع�اَد  الَوقَّ وَعْقِل�ِه  بِعْلِم�ِه 

األَفاِرَق�ْة َع�اَلِ  يف  َل�ُه  وَبارَق�ْةوَك�ْم  َوّق�اَدٍة  مَلَْع�ٍة  ِم�ْن 

اإِلْس�الِم َمْنَه�َج  ِفيِه�ْم  واألْح�َكاِمَأَش�اَد  اأَلْفَه�اِم  وَجْوَه�َر 

النََّدٰى اُس  َعطَّ احَلْبِش�يُّ  امُلْقَتَدٰىوِمْثُلُه  َك��اَن  اإلي��مِن  َة  َمكَّ يف 

األْذَكاِر يف  األوق�اِت  والتَّ�ْذَكاِرُمْس�َتْغِرَق  ْعِلي�ِم  والتَّ والِعْل�ِم 

الئَِح�ْة التََّص�ايِف  َأْن�واُر  َواِضَحْةَعَلْي�ِه  َتْبُدو  ا�هللِ  َأْه��ِل  َأْساُر 

النِّْحِريُر ال�َع�الِ�ُم  اِطِريُّ  الَغ�ُي�وُروالشَّ الَف�ّه�اَم�ُة  ُع 
ِ
وامُل�ْب�د

املَس�ائُِل َمْدَرِس�ِه  يف  جُي�اِدُلُتَث�اُر  ال  ُث�مَّ  َفَيْحَتِوِي�ا 

َموِقِف�ْه يف  َأَح�دًا  ُين�اِزْع  وُيْنِصُف�ْهوال  َل�ُه  احَل�قُّ  ُي�ِبُز  َب�ْل 

احَلِديْث ُأْستاُذ  احَلْبُ  َحثِيْثواملَالِِكيُّ  َس��ْيٌ  ُه  َس��ْيُ َغِزيٌر  َبْحٌر 

املََثْلَش�يٌخ َمِك�نٌي يف الُعُل�وِم والَعَم�ْل َمْعُدوُم  ِع  ْ ال��شَّ يف  وَباُعُه 
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ِجِه ُبْرِج�ِهَرْغ�َم اأَلَذٰى َلْ َيْن�ِصْف َعْن َنْ يف  َش�اِمًا  َع�اٍل  وَظ�لَّ 

وَعَلْم َداٍع  اَل��ّداُر  ��يِّ��ُد  وَق�َدْموالسَّ َم�ق�اَم�ًا  لِْلِعْل�ِم  َأَق�اَم 

َن�َزْل َح�ْي�ُث�م�ا  ا�هللِ  يف  وَعَم�ْلُم�اِه�دًا  ِعْل�ًم  ي�ِن  الدِّ َأْم�َر  ُيِقي�ُم 

اِطرْي الشَّ ذاَك  املِْفَضاُل  اأَلكابِ�ِرواحَلَسُن  َمْنَه�ِج  يف  بِ�ِه  َأْنِع�ْم 

َثب�اِت يِف  ِري�َق  الطَّ َح�ٰى   َم�دٰى اأَلْح�واِل واأَلْوَق�اِتَش�ْيٌخ 
ٰ

َع�ىل

َع��اُة َت��َت إِْم��َرتِ��ْه َج ال��دُّ ���رَّ ُمْنَيتِْهَتَ َأْق��َصٰ  ْشَياِخ  بِاأْلَ وَن��اَل 

�يوِخ اأَلْوِفيا َج اأَلْتِقياوَك�ْم َوَك�ْم ِم�َن الشُّ َمْن َنَُج�وا يف اأَلْرِض َنْ

َس�َب�ْق ِمَّ�ْن  وَك�ذا  َعْرَفنا  َق�ْد َرَس�ُموا َلن�ا ُخُط�وَط امُلْنَطَلْقِمَّن 

َأَب�دا ُجن�وٌح  أو  ا�ْلتَِف�اٌت  الُبَلداَف�ال  امُلْفِسُدوَن  َت��اَدٰى  َمْهم 

امل�ْرُس�وِم املَن�ْه�ِج  َبٰ�ذا  الُفُه�وِمَأْنِعْم  َواِض�ِح  َواٍع  لِ�ُكلِّ 

َكْث�َرِة ِم�ْن  َأْوَرْدُت�ا  ٌج 
ِ
َن�مذ

ْ
َمْنُظوَمتِ�ي ِم�ْن  املَْقُص�وُد  لُِيْفَه�َم 

ج�اِل الرِّ َصْف�َوُة  املَِث�الفَهٰ��ُؤالِء  اِغ�ِب  للرَّ ٌج  ُأْنُم�وَذُ

�ِويِّ اأَلْمَثِل اأُلَوِلَكاُنوا َع�ىٰل الَنْهِج السَّ احِلِنَي  الصَّ جاِل  الرِّ ِج  َنْ

تَِّصاْل بااِل� َزاِه�ٍر  َع�ْص�ٍر  ُة  َج�اْلُغرَّ الرِّ َأْش�ياخِ  اأَلْخي�اِر  َبِقّي�ُة 

�َلِف السَّ بُس�ُلوِك  َتَربَّ�ىٰ  ِفِمَّ�ْن  َ بالشَّ آِخذًا  َمْوَت  َحْضَ يف 

وَصاَب�ُرواوُأْخِرُج�وا ِمْن ُدوِرِه�ْم وَهاَجُروا ا�َصَط�ُبوا  ُث�مَّ  ا�هللِ  يف 

ُحُكوَم�ْة وال  ِحْزَب�ًا  َيْعِرُف�وا  َمْعُلوَم�ْةَلْ  ُرْتَب�ٍة  ِم�ْن  �ْم  َلُ وَم�ا 
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َطاِع�ُن أو  اَلِع�ٌن  ِفيِه�ْم  َكاَن  ْك َم�ْن َل�ُه ُيَس�اِكُنَم�ا  َأْو َم�ْن ُيَش��َرِّ

�َبِه لِلشُّ آِكٌل  ِفيِه�ْم  ِهوَلْي�َس  ال��شََّ َع��اِلْ  يِن  بالدِّ َتاِجٌر  َأْو 

َن�رٰى ال  بَِأنَّ�ا  ا�هلَل  الَورٰىوُنْش�ِهُد  َبنْيَ  ْم  َلُ ِمْثاًل  وال  ًا  نِدَّ

�هاَدْة ْدَق يف الشَّ ُموَن�ا الِصّ اإِلَراَدْةُه�ْم َعلَّ َعْنُه�ُم  َأَخْذَن�ا  َك�َم 

امُلتَِّص�ال �َنَد  السَّ ُموَن�ا  املَ�الوَعلَّ َب�نْيَ  َأَث�ٍر  ِم�ْن  َل�ُه  وَم�ا 

�َنْد َرْدَف�ُكلُّ ِعْلٍم َلي�َس َمْوُصوَل السَّ َفْهَو  َح�ْت�ًم  �رِط  بالشَّ قًا  ُمَوثَّ

باإِلْس�َناِد ي�ِن  ال�دِّ ِع�ْل�َم  نَّ 
�اِدأِلَ اأَلْمَ ُأول  ِم�ْن  بَش�ْيٍخ  َش�ْيَخًا 

األَدُب الُعُل�وِم  إْس�ناِد  األْنَسُبوَف�ْوَق  اجَلِميُل  والَصْبُ  والَصْمُت 

ْ
الُقْرآنِ�ي َن�ا  َنصِّ يف  َأت�ٰى  املِيَزاِنَك�َم  يف  األْصِل   

ْ
الثُّالثِي َعِن 

ُروا َم�نْ َأت�ٰى ِم�ْن ُكلِّ ِغ�ْر امُلْس�َتِعْروال ُي�مَ اِل  اجِل�دَ يف  َتَ�اَدٰى  َمْه�َم 

إِْنس�انا َيْلِم�ُزوا  أو  َيْكِذُب�وا  َش�ْيَطاَناَلْ  َظامِل�ًا  ُيواُل�وا  وَلْ 

ُروِس ُفوِسِم�ْن َحْيُث�َم َكاُن�وا َع�ىٰل ال�دُّ للنُّ الَبْسِط  َم��اِل  يف  أو 

َجَزٰى ما  ا  َعنَّ ٰ�ُن  َحَ الرَّ َزاَجْزاُهُم  َط�رَّ �الُم  السَّ َم�ا  �الِم  السَّ َأْه�َل 

واأَلْساِرَم��الِ��َس اأَلْخ��ي��اِر ب��اأَلْن��واِر اإِلْفض�اِل  َمع�َدُن  ُه�ْم 

ْ
وَغاَيتِ�ي َمْطَلبِ�ي  �ؤالِء 

ٰ
َه� ُه�ْم 

ْ
وُبْغَيتِي َمْنَهِجي  َعَرْفُت  ِبِ��ْم 

الَمْة السَّ ُنْعِلُن  ذا 
ٰ
َه� الِقياَم�ْهأَلْج��ِل  يف  اأَلَم�اَن  وَنْطُل�ُب 

�م َتفهَّ َل�َم�ْن  اأَلْي�ِدي  لَِيْعَل�موَنْبُس�ُط  امُلْصَطَف�ٰى  َبْي�ِت  آِل  ِم�ْن 
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املَذاِه�ِب ُأوِل  ِم�ْن  ُي�واِل  املَطالِ�ِبوَم�ْن  َص�اِدَق  َأَح�بَّ  وَم�ْن 

امُلباَرَكْة النِّ�ْس�َب�ِة  ٰ�ِذْي  ِبَ بامُلش�اَرَكْةإِّنا  اجَل�ِم�ي�َع  ُنَعاِه�ُد 

ِق امُلَوثَّ �الَم�ِة  السَّ َم�ْن�َه�ِج  �ِقيف  َتَ�لُّ وال   إِْج�ح�اٍف  َغْيِ  ِمْن 

واأَلَم�ْل للنَّ�ج�اِة  َط�ِريَق  ال  املََث�لْإِْذ  ه��ذا   ٰ ع�ىلَ إاِّل  َن�ا  َعْصِ يف 

الَقراْر  
ْ

َمْعُدوِمي اأَلْصِل  يف  َنا  نَّ لاِِل�ْختَِي�اْرأِلَ مالِ�ٌك  ِفيَن�ا  وَلْي�َس 

اإلَضاَفْةِم�ْن َبْع�ِد إِْس�َقاِط الِع�َدا اخِلالَف�ْة َعاَلِ  يف  َنا  وَحْصِ

َب�َدْم َي�أِت  ال  الَق�راِر  واأُلَم�مْوَمْطَل�ُب  �ُعوِب  الشُّ بإِْرَه�اِب  وال 

اأُلَوِل ج�اِل  الرِّ يف  بَط�ْع�ٍن  َمْهَم َيُك�نْ ِمْن ُمْعِضٍل َأْو ُمْش�ِكِلوال 

ُمْش�ِكَلْة ي  الَتَح�دِّ َكاَن  ُربَّ�م  ُمْفَتَعَل�ْةَب�ْل  َعْكِس�ّيًة  ِسياَس�ًة 

والَب�ال م�اِر  الدَّ َحْج�ِم  يف  ااِل�ْعتاَِلَتِزي�ُد  ِف�ي�َنا  الَع�ُدوَّ  وَتَْنُح 

وا�ْبتِ�الوال َنُق�وُل لِْلِجَه�اِد: »ال.. وال..« َعلَيَن�ا  َف�ْرٌض  إنَّ�ُه  َب�ْل 

َعُدْو ُكلِّ  َعىٰل  الَنْصَ  بِِه  َحَت�ى َن�َرى بفضْل�ِه َبْع�َض اُلُدْوَنْرُجو 

ُم�َق�يَّ�ُد َأْص�ِل�ِه  يف  ُيْرَص�ُدلٰ�ِك�نَّ�ُه  اجِله�اِد  إىٰل  َدَع�ا  وَم�ْن 

َهَدفا َن��ا  ِصْ ال��َع��اَلِ  يف  وَخَف�اَفَنْحُن  َجْه�َرًا  اأَلْق�َمُع  َتُسوُس�َنا 

�اَلمْة للسَّ َنْحَت�اُج  ال  َدام�ْةَفكي�َف  للنَّ َص�اَر  َق�ْد  وَحاُلَن�ا 

َم اإِلْس�الَم إْصالحًا وَحْلوَلْي�َس ِفي�َم َق�ْد َرَأْين�ا ِم�ْن نَِح�ْل َمْن ق�دَّ

اخِل�الِف ع�ىَلٰ  َحاُم�وا  ُربَّ�م  ا�ْختِ�الِفَب�ْل  َمش�اِكَل  ُل�وا  وَأصَّ
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وال��َب��داَوْةَحّت�ٰى َغ�َدا النَّ�اُس َع�ىٰل الَع�داَوْة والَبْغَضاِء  واحِل��ْق��ِد 

واألذاِن �الِة  الصَّ ع�ىَلٰ  والُق�رآِنَح�ْرٌب  ع�اِء  والدُّ والَق�ْبِ 

ال�َوال َمْفُه�وِم  َح�ْوَل  الِقىَلٰوآَخ�ُروَن  َبعِد  ِمْن  وال��َباِء  واْلَلْعِن 

اخِل�الِف َمَع�اِرُك  َت�َزْل  بالتَّالِفوَلْ  ال�نَّ�اِس  َب�ْي�َن  َت�ِس�ُي 

َغ�َل�ْوا َق�ْد  الِفَئاِت  َأْشياَخ  نَّ 
ا�ْعَتَل�ْواأِلَ ملَّ�ا  ُط�وا  وَفرَّ وَأْفَرُط�وا 

يف ُكلِّ َم�ا ِمْن َش�ْأنِِه َحْس�ُم الَغَلْطِم�ِن ا�ْعتِ�َداٍل يف اأُلُموِر والَوَس�ْط

اجَلَهَلْة َب��نْيَ   ُّ ال��شَّ َت��ادٰى  ُمْفَتَعَل�ْةوَق��ْد  َعواِم�ٌل  َتُسوُس�ُهْم 

ُس�وِل الرَّ بامُلْصَطَف�ىٰ  وا  َيْقَت�دُ واأُلُص�وِلَلْ  الَبْي�ِت  َبَأْه�لِ  وال 

ُأَغ�ْي�ِل�َم�ْة ُق�ْدَوُت�ُه�ْم  ُمْفَعَمْةوإِنِّ��م  بالَفَساِد  ُقُلوٌب  ��ْم  َلُ

َس�َنْدِم�ْن َطاِم��ٍح َأْو َمْن َأَصاَبْت�ُه الُعَقْد ِذي  َعِمي�ٍل  َأْو  َعاِطِف�يٍّ  أو 

اجَلَف�اوإِْن َيُك�ْن ِم�ْن آِل َبْي�ِت امُلْصَطَفٰى ا�ْرتَِباَط�اُت  األَْم�ِر  �ُة  َفِعلَّ

اخَلِط�َيْة َأْمَراُضَن�ا  اجَلِزيَرْةفَهٰ��ذِه  يف  التَّْح�ِريِش  �ُة  وُس�نَّ

�ِةِم�ْن َخْلِفَه�ا إِْبِلي�ُس َرْأُس الِفْتَن�ِة األُمَّ ُغ�الِة  ِم�ْن  َيِلي�ِه  وَم�ْن 

الَفَشْل َغُي  ْم  َلُ َما  ِجيٍل  ُكلِّ  واجَل�َدْليف  الِفئ�اِت  ب�نَي  ُيوَن�ُه  ُيْ

�ْم ُبْنَياَنُ �ُروا  َدمَّ َم�ا  إذا  َذاُب�وا وَأْب�َدٰى َغَيُه�ْم َش�يَطاُنْمَحّت�ٰى 

َفْلُيتابِ�ْع احَل�قَّ  َأراَد  ٰى املَراِجِعوَم�ْن  اِع يف َص�دَ َس�ْيَ ال�صِّ

اأَلِخ�َيْة املَْرَحَل�ُة  اخَلِط�َيْةوَهٰ��ِذِه  ُعْقَدَت�ا  َج�اَوَزْت  َق�ْد 
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الَعْومَلَ�ِة ِسياَس�َة  َن�َرى  ِةِفيه�ا  بالُق�وَّ َأْوَضاَعَن�ا  َنَخ�َرْت  َق�ْد 

امُلواَفَقْة ِس��وٰى  َلَنا  َي�ُع�ْد  ُمناَفَق�ْةوَلْ  ِم�ْن  َق�ْد َس�اَد  مِلَ�ا  َجْه�اًل 

َعاملَِي ِديٌن  ي�َن  الدِّ َأنَّ  الَعاَلَِواحَل�قُّ  ُش�ُع�وِب   َ ْ
َب��ني َنا  ُي�ِع�زُّ

امُلْش�ِكاَلْت ِمْي�ِع  جِلَ اْلِع�اَلُج  َوَثَب�اْتِفْي�ِه  ا�ْعتِ�َزاَزًا  َأَخْذَن�اُه  إَِذا 

َقَل�ِق ِم�ْن  َنْش�َهُدُه  َم�ا  ُيْب�ِدْي َضَي�اَع احَل�قِّ َب�نْيَ الِف�َرِقلٰ�ِك�نَّ 

َن�ا ِم�نْ َقْب�ُل َق�ْد ُكنَّ�ا َغ�َرْض َواملَ��َرْضأَلنَّ ِفْيَنا  وُس  اْلَفْيُ َج  َت��َدرَّ

ْ
الِعْلَمنِ�ي َب�َدا  ْوٍس  َف�ْيُ َأّوُل 

ْ
الُعْثَمنِ�ي احَلاِك�ِم  ُس�ُقوِط  َم�َع 

اْلَعْلَمَن�ْة لُِغَث�اِء  اْنَتَقْلَن�ا  املَْس�َكَنْةُث�مَّ  َزَم�اَن  َأْب�َدٰى  ْوُس�َها  َفْيُ

بِ�ِه َنْح�ُن  َم�ا  املََط�اِف  َنْس�َعى َحثِْيَث�ًا ُدْوَن َأْن َن�ْدِرْي بِ�ِهَوآِخ�ُر 

وْن �ؤُ الشُّ ُكلِّ  يف  اْلَع�اَلِ  �َت َأْق�َواِس الُعُيوْنَعْومَلَ�ُة  ِدْيَن�ًا َوُدْنَي�ا َتْ

بِِدينَِه�ا �ًة  ُأمَّ  
ْ

َنْبنِ��ي َنِشْيُنَهاَفَكْي�َف  ُلْعَبًة  َأْضَحٰى  ْيُن  َوالدِّ

�اُر جَّ والتُّ اأَلْق�َمُع  ْواَلُرَيُسوُس�ُه  َفُه ال�دُّ  َصْ
ْ

ِم�ي �وِق َيْ يِف السُّ

املَْرَحَل�ِة يف  �ِلْيُم  السَّ الِفْتَي�ِةَفاملَْخ�َرُج  لِبَِن�اَء  اجُلُه�وِد  َب�ْذُل 

بَِي�ْة ْ التَّ امُلس�ِلُموَن  َيْس�َتِعْيَد   
ْ

اأَلْقبَِيْةَك�ي ��َت  َوَتْ الَبْيِت  َداِخ��ِل  يف 

َوالَبَن�اْت الَبنِ�نَي  يف  ِدْيَن اُلدٰى َوُحبَّ ِفْعِل احَلَس�َناْتَوَيصَنُع�وَن 

ْ
اإِلْس�الِمي امُلْس�َتْقَبُل  َواآلاَلِمَوُيْرَس�ُم  اأَلوَج�اِع  َداِخ�ِل  ِم�ن 

َوالَعَم�ْل بِاْلُعُل�وِم  احَلَي�اَة   
ْ

يَن يف َفوىَضٰ اجَلَدْلَنْبنِ��ي َواَل ُنِضْي�عُ الدِّ



منت املنظومة

) 167 (

إِْنَق�اُذُه ُيْمِكُنَن�ا  َم�ا  َرَذاُذُهإِْنَق�اُذ  َب�َدا  ُطوَف�اٍن  رَشِّ  ِم�َن 

الَقَواِس�ِم َع�ىٰل  ال�ُكلَّ  الَعاملِ�يَوَنْجَم�ُع  �اَلِم  لِلسَّ البَِن�اِء  َم�َع 

َواحَلَضاَرْة الِعْلِم  َعْصَ  اإِلَش�اَرْةَنِعيُش  َمْس�ُبوَقِة  َكَحاَل�ٍة 

اأَلْك�َواِن ِد  َس�يِّ َع�ْن  َأَت�ٰى  اإِليمنِيَك�َم  َزِع 
ْ
بِاملَن� �ُك�وَم�ًة  َمْ

ْ
ْيَطانِي الشَّ املَْظَهر  يْف  َنْنَطِوْي  ال 

ْ
بَّانِ�ي الرَّ لَِلَمْس�َلِك   

ْ
َنْرَتِق�ي َب�ْل 

اُل�َدٰى ُن�وِر  يف  �رِّ  الشَّ َناَر  بِاملَ�َدٰىُنِذْيُب  َحت�ًم  اجِل�َداَر  َوَنرَف�ُع 

اإِلَش�اَرْة َيْفَه�ِم  ل  َوَم�ْن  �اَرْههٰ��َذا  ِحَ َواَل  َأْعنِي�ِه  َفَلْس�ُت 

َأَط�الَّ َق�ْد  املَْع�ُروُف  َع��ىٰل الَّ���ِذْي َع��ْن ِدْي��نِ��ِه َت��َوىّلَٰفامْلََث�لُ 

َوُيْكِرُم�ْه َيَش�ا  َم�نْ  �ِدْي  َيْ َمْغَنُم�ْهَوا�هلُل  َض�اَع  ا�هلُل  ُيِض�لُّ  َوَم�ن 

اْلَي�ا َربُّ َأْن�َت امُلْرَت�ىٰ يف ُكلِّ َحاْل ِمْن�َك اُل�َدٰى َي�ا َربُّ يْف ُكلِّ َمَ

َباَت�ا َوالثَّ التَّوِفْي�َق  َوالَبَناَت�اَنْس�َأُلَك  اأَلْواَلَد  َوُتْصِل�َح 

ُظِلُم�ْوا َم�اِن  الزَّ يف  َجِْيَع�ًا  َعُم�ْواَفُه�ْم  َوَتْسيِيس�ًا  َوَتْعلي�ًم  ِعْل�ًم 

�َهَواْت َنْحَو الشَّ احَلَياْتَيُس�وُقُهْم إبِليُس  ِسَّ  َعَرُفوا  ِذيَن  الَّ إاِّل 

اُب َوالتَّ�وَّ �اُع  جَّ الرَّ الثَّ�َواُبَفِمنُه�ُم  �ُه  َفَحظُّ َيُت�ْب  َوَم�ن 

َنُصوَح�ا َتوَب�ًة  ُتْبَن�ا  َربُّ  َوُرْوَح�اَي�ا  �ا  ِبَ ِجْس�ًم  َن�ا  َفَزكِّ

بِاإِلي�مِن احَلَي�اَة  َلَن�ا  َوا�ْختِ�ْم 
ْ

اْلَعْدَنانِي امُلْصَطَفى  َطِريِق  َعىٰل 

اِط َ الصِّ َعىٰل  ُنورًا  َلَنا  َوا�ْجَعْل 
ْ

َتَباِط�ي ُدوَن�َم  بِ�يِّ  النَّ َم�َع 



ْ
َوا�ْك�ِرْم َلَن�ا بَِنْظ�َرِة اْلَوْج�ِه الَبِه�ي

ْ
�ِهي ِة اخُلْلِد الشَّ ىَضٰ يف َجنَّ َم�َع ال�رِّ

ْ
اإِلْنَس�انِي اْلَع�اَلِ  يف  َلَن�ا  َواْلُغْفَراِنَف�َم  اْلَعْفِو  يف  َجا  الرَّ َغْيُ 

َأَب�دا �ا  َعنَّ امُلْخَت�اَر  �ِزَي  َيْنُف�َداَوَتْ ل�ن  َدائِ�ًم  َوَفْض�اًل  َأْج�رًا 

اأَلْفَض�ِل بِاملََق�اِم  اجَلِدْي�ُر  ُسِلَفْه�َو  الرُّ ُك�لِّ  َف�ْوَق  َوَخْتًم  َبْدءًا 

َس�َط�ْع َنْجٌم  َما  ا�هلُل  َعَلْيِه   يف امُلْجَتَمْعَصىّلٰ 
ْ

َوَم�ا َب�َدْت َمْنُظْوَمتِ�ي

َواأَلْتَب�اِع َواأَلْصَح�اِب  ْك�َرٰى إىَِل اأَلْس�مِعَواآلِل  َم�ا َع�اَدِت الذِّ
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